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Jak in spek to rzy pra cy 
„bu do wa li” Bo nę?
By efek tyw nie eli mi no wać pró by
nie le gal nej pra cy na bu do wie,
w tym po słu gi wa nia się nie swo imi
iden ty fi ka to ra mi, po uwa gach in -
spek to ra pra cy do ty czą cych sku -
tecz no ści za bez pie cza nia bu do wy
przed do stę pem osób po stron -
nych, in we stor za ku pił prze no śny
ska ner elek tro nicz ny do kon tro li
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iden ty fi ka to rów upo wa żnia ją cych
do wstę pu na te ren bu do wy.

Od po wie dzial ność za wo do wa 
i dys cy pli nar na

Nowości wydawnicze

Pierw sze żół te kart ki

Oczysz czal nie ście ków

Ety ka w dzia łal no ści kon tro l nej
Wcze śniej sze ujaw nia nie wy ni ków
kon tro li jest sy tu acją nie bez piecz ną.
Oka zać się bo wiem mo że, że oso ba
kon tro lo wa na dys po nu je do dat ko -
wy mi ar gu men ta mi, czy do ku men ta -
mi po wo du ją cy mi ko niecz ność
we ry fi ka cji do tych cza so wych usta -
leń. W ta kiej sy tu acji kon tro lu ją cy
mo że stać się nie wia ry god nym part -
ne rem i na ra zić na szwank swój za -
wo do wy pre stiż. 

Redakcja zaprasza
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8 Usta wa o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej
a Pań stwo wa In spek cja Pra cy
Za mia rem Pań stwo wej In spek cji Pra cy nie jest zwięk -
sza nie licz by kon tro li i środ ków praw nych. Sam zaś
fakt sta bil no ści tych kon tro li i środ ków praw nych
w ostat nich la tach przy uwa run ko wa niach wy ni ka ją -
cych z usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej
mo że świad czyć tyl ko o de ter mi na cji ka dry in spek tor -
skiej w wy ko ny wa niu obo wiąz ków słu żbo wych, któ rą
to de ter mi na cję na le ży do ce niać.

Okładka:
fot. R. Pasikowski
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Ce lem pro gra mu jest opra co wa nie in -
no wa cyj nych roz wią zań or ga ni za cyj nych
i tech nicz nych ukie run ko wa nych na znacz -
ne ogra ni cze nie za gro żeń w śro do wi sku
pra cy, zmniej sze nie licz by zwią za nych
z ni mi wy pad ków przy pra cy i cho rób za -
wo do wych, a ta kże zmi ni ma li zo wa nie wy -
ni ka ją cych z te go strat eko no micz nych
i spo łecz nych. Je go ubie gło rocz ne efek ty
– to re ali za cja 133 za dań z za kre su słu żb
pań stwo wych oraz 72 pro jek tów ba daw -
czych roz wo jo wych.

Wy ni ki pro gra mu, za pre zen to wa ne
przez dy rek to ra CIOP  - PIB prof. dr hab.
Da nu tę Ko ra dec ką i gru pę jej współ pra -
cow ni ków, spo tka ły się z uzna niem człon -
ków Ra dy Ochro ny Pra cy. Wska zy wa no
na wy so ki po ziom na uko wy przed się wzię -
cia, je go in ter dy scy pli nar ność, no wo cze -
sność, pod kre śla no wa lo ry prak tycz ne
i edu ka cyj ne zre ali zo wa nych prac.

– Są to przed się wzię cia, któ re zna ko mi -
cie się wpi su ją w ca łą stra te gię na sze go
dzia ła nia ukie run ko wa ne go na po pra wę
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w kra ju
– po wie dział o osią gnię tych efek tach pro -
gra mu głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Jan Za jąc. Zwró cił uwa gę na edu ka cyj ne
zna cze nie wie lu zre ali zo wa nych pro jek tów,

wska zu jąc na po trze bę cią głe go roz wi ja nia
pro mo cji bez piecz nych za cho wań w miej -
scu pra cy i upo wszech nia nia do brych
prak tyk w tym za kre sie. Po gra tu lo wał
osią gnię tych w ro ku ubie głym wy ni ków
w re ali za cji pro gra mu i ży czył, by jak naj -
wię cej pro jek tów zna la zło swo je prak -
tycz ne za sto so wa nie.

Szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy po in -
for mo wał człon ków
ROP o dzia ła niach pod -
ję tych przez PIP
w związ ku z wy pad ka mi
przy pra cy, ja kie wy -
da rzy ły się w lu tym
na bu do wie Cen trum
Han dlo wo -Roz ryw ko we -
go Su wał ki Pla za w Su -
wał kach. Za po wie dział
roz po czę cie przez PIP
w trze ciej de ka dzie mar ca mie sięcz nej ak -
cji zma so wa nych kon tro li pla ców bu do wy
w ca łym kra ju, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem kon tro li prac wy ko ny wa nych
na wy so ko ści. 

Ra da przy ję ła sta no wi sko w spra wie
bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie.
Za le ca w nim m.in. ob ję cie szcze gól -
nym nad zo rem bu dów, na któ rych in spek -

to rzy roz po zna li po wa żne za gro że nia
oraz gdzie do szło do zda rzeń wy pad ko -
wych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
bez pie czeń stwa wy ko ny wa nia prac na wy -
so ko ści (peł ny tekst sta no wi ska za miesz -
cza my na str. 6).

Na tym sa mym po sie dze niu za stęp ca
prze wod ni czą ce go Ra dy Ochro ny Pra cy
Je rzy Lan ger uho no ro wa ny zo stał sta tu -

et ką PRO LA BO RE SE CU RO, przy zna wa -
ną przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny
Pra cy - Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy
za wy bit ne za słu gi w słu żbie pu blicz nej
na rzecz ochro ny czło wie ka w śro do wi sku
pra cy.

Ob ra dom prze wod ni czy ła po seł Iza be -
la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka.

(dd)

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Pro gra m w spra wie bhp
„Po pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy” – to na zwa wie lo let nie go pro gra mu rzą do we go,
ko or dy no wa ne go przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy.
Ubie gło rocz ne wy ni ki I eta pu pro gra mu, przy ję te go na la ta 2008-2010, przed sta wio no na po -
sie dze niu Ra dy Ochro ny Pra cy 16 mar ca br. w sie dzi bie CIOP -PIB w War sza wie. W ob ra dach
uczest ni czy li: szef in spek cji pra cy Ta de usz Jan Za jąc z za stęp cą dr. Ma ria nem Li wo.



Luk sem burg Za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Szcze -
ci nie Ma rian Szysz ko 3 i 4 mar ca uczest ni czył w ko lej nym spo tka -
niu gru py ro bo czej SLIC – MA CHEX. Ce lem po wo ła nej przez Ko mi -
tet Wy ższych In spek to rów Pra cy w 1997 r. plat for my MA CHEX jest
za pew nie nie jed no rod no ści sto so wa nia we wszyst kich kra jach UE dy -
rek ty wy ma szy no wej 98/37/WE (zno we li zo wa nej dy rek ty -
wą 2006/42/EC) oraz dy rek ty wy 89/655/WE, do ty czą cej mi ni mal nych
wy ma gań w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny użyt ko wa nia sprzę -
tu ro bo cze go przez pra cow ni ków pod czas pra cy. Osią gnię ciu te go ce -
lu słu ży wy mia na in for ma cji oraz do świad czeń po mię dzy in spek cja mi
pra cy w UE w za kre sie dzia łań i ini cja tyw wspo ma ga ją cych wdra ża nie
wspo mnia nych dy rek tyw i ich sto so wa nie w prak ty ce. Mar co we po sie -
dze nie gru py ro bo czej po świę co ne by ło ak tu al nym pro ble mom bez piecz -
nej eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń na sta no wi skach pra cy. Jed nym z te -
ma tów po ru szo nych pod czas spo tka nia by ło za gad nie nie bez pie czeń -
stwa wind in sta lo wa nych w elek trow niach wia tro wych. Kwe stia ta by -
ła rów nież oma wia na na spo tka niu mię dzy na ro do wej gru py ro bo czej
„Tur bi ny wia tro we”, któ re od by ło się w trze ciej de ka dzie mar ca w Am -
ster da mie.

Kiel ce Pod pa tro na tem mi ni stra rol nic twa, głów ne go in spek to ra
pra cy i mar szał ka wo je wódz twa świę to krzy skie go 11 i 12 mar ca pod -
czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Tech ni ki Rol ni czej AGRO TECH od -
był się fi nał kra jo wy Olim pia dy Mło dych Pro du cen tów Rol nych. Na gro -
dę Głów ne go In spek to ra Pra cy lau re ato wi III miej sca wrę czył Da niel
Ła ga, dy rek tor Ga bi ne tu Głów ne go In spek to ra Pra cy w asy ście Ja -
dwi gi Pech ty, okrę go we go in spek to ra pra cy w Kiel cach. W olim pia -
dzie wzię ło udział ok. 8 tys. mło dych rol ni ków z ca łe go kra ju. Mu sie -
li się oni wy ka zać zna jo mo ścią sze ro ko ro zu mia nej wie dzy rol ni czej,
w tym za gad nień do ty czą cych bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar stwach
rol nych. W ko mi sji kon kur so wej fi na łu olim pia dy za sia dał in spek tor Sta -
ni sław Gol men to z OIP w Kiel cach.

Bia ły stok Jak bez piecz nie eks plo ato wać ma szy ny na pla cu bu do -
wy – mó wio no o tym 5 mar ca pod czas se mi na rium zor ga ni zo wa ne go
przez bia ło stoc ki od dział Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go oraz Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy. Wzię ło w nim udział po nad 70 przed sta wi cie li
firm bu dow la nych, w tym kie row ni ków bu dów oraz spe cja li stów bhp.
W jed nym z re fe ra tów nad in spek tor pra cy Je rzy Bu ra czew ski omó -
wił naj wa żniej sze za gro że nia zwią za ne z pra cą ma szyn na pla cu bu do -
wy, po dał wie le przy kła dów nie pra wi dło we go za cho wa nia się pra cow -
ni ków oraz osób kie ru ją cych ty mi pra cow ni ka mi. Okrę go wy in spek tor
pra cy Da riusz Siw czyń ski w koń co wym wy stą pie niu przy po mniał,
że bez pie czeń stwo pod czas prac bu dow la nych jest jed nym z prio ry te -
tów Pań stwo wej In spek cji Pra cy. W związ ku z tra gicz ny mi wy pad ka -
mi, któ re zda rzy ły się na pod la skich bu do wach w lu tym br., or ga ni za -
to rzy usta li li, że se mi na ria na te mat bez pie czeń stwa pra cy w bu dow -
nic twie bę dą kon ty nu owa ne.

Bruk se la Sto so wa nie dy rek ty wy 96/71/WE do ty czą cej de le go wa -
nia pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług do przed się biorstw
z państw trze cich, mi ni mal ne staw ki wy na gro dze nia i ich ele men ty skła -
do we w po szcze gól nych pań stwach człon kow skich, ko rzy sta nie przez
kra je UE/EOG z mo żli wo ści roz sze rze nia tzw. „rdze nia” mi ni mal nych
wa run ków za trud nie nia w opar ciu o art. 3 ust. 10 dy rek ty wy 96/71/WE,
a ta kże prak tycz ne pro ble my zwią za ne z trans gra nicz nym eg ze kwo wa -
niem pra wa – to głów ne te ma ty spo tka nia Ko mi te tu Eks per tów ds. De -
le go wa nia Pra cow ni ków, któ re od by ło się 1 mar ca w sto li cy Bel gii. Spo -
tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Za trud -
nie nia, Spraw So cjal nych i Rów nych Szans Ko mi sji Eu ro pej skiej. Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska – głów ny
spe cja li sta w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP. 

Ho lan dia 15 i 16 mar ca od by ło się ko lej ne spo tka nie w ra mach
Eu ro pej skiej Gru py In spek cyj nej ds. Za mknię te go Uży cia oraz Za mie -
rzo ne go Uwol nie nia Or ga ni zmów Ge ne tycz nie Zmo dy fi ko wa nych, zor -
ga ni zo wa ne przez ho len der skie Mi ni ster stwo Miesz kal nic twa, Pla no -
wa nia Prze strzen ne go i Śro do wi ska (VROM). Pierw sze go dnia or ga -
ni za to rzy za pre zen to wa li ho len der skie ure gu lo wa nia praw ne w za kre -
sie GMO i sto so wa ne pro ce du ry kon tro l ne oraz przed sta wi li jed ną z me -
tod sza co wa nia ry zy ka zwią za ne go za mknię tym uży ciem GMO. Na stęp -
nie od by ła się dys ku sja na te mat prze pi sów w za kre sie GMO w ró żnych
kra jach oraz pro ce dur in spek cyj nych. Dzień dru gi wy peł ni ła wi zy ta w za -
kła dzie DSM w Delft, w któ rym do pro duk cji pre kur so rów an ty bio ty -
ków wy ko rzy sty wa ne są na wiel ką ska lę zmo dy fi ko wa ne ge ne tycz nie
mi kro or ga ni zmy – w pro ce sie za li czo nym do naj ni ższej (I) ka te go rii
za gro że nia. Uczest ni cy obej rze li la bo ra to ria i li nie tech no lo gicz ne, roz -
ma wia li o sto so wa nych pro ce du rach bez pie czeń stwa, w tym za sa dach
bhp. W spo tka niu wzię ła udział Ka mi la Po piel – in spek tor pra cy
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy we Wro cła wiu.

Lu blin Okrę go wy in spek to rat pra cy w ra mach dzia łań pre wen cyj -
nych zor ga ni zo wał 17 mar ca spo tka nie przed sta wi cie li Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy z kie row nic twem i słu żba mi bhp ko pal ni Lu bel ski Wę -
giel „Bog dan ka” S.A. Ce lem spo tka nia by ło za po zna nie się z rze czy -
wi sty mi wa run ka mi pra cy gór ni ków we współ cze snej ko pal ni wę gla ka -
mien ne go oraz z cie ka wy mi dzia ła nia mi w za kre sie pro fi lak ty ki wy pad -
ko wej. Pro gram obej mo wał: zjazd pod zie mię, wi zy ta cję klu czo wych
na ziem nych sta no wisk pra cy zwią za nych z ko or dy no wa niem prac gór -
ni czych oraz prze gląd urzą dzeń mo ni to ru ją cych za gro że nia. Zor ga ni -
zo wa no rów nież se mi na rium na te mat pra cy ko pal ni, jej roz wo ju, pro -
fi lak ty ki wy pad ko wej, a ta kże za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy. Przed -
sta wi cie le in spek cji pra cy, ja ko nie licz ni, mie li mo żli wość prak tycz nej

oce ny wa run ków pra cy gór ni ków oraz za gro żeń dla ich zdro wia i ży -
cia. Po nad to za po zna ni zo sta li z in no wa cyj ny mi for ma mi przy ka zy wa -
nia pra cow ni kom ko pal ni wie dzy w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy. (Re -
la cja z po by tu w „Bog dan ce” na sze go re por te ra w na stęp nym nu me -
rze „IP”).

Ka to wi ce W Do mu Kul tu ry KWK „Wu jek” 17 mar ca od by ło się
szko le nie dla uczniów ostat nich klas szkół za wo do wych za mie rza ją cych
pod jąć pra cę w za kła dach gór ni czych. Or ga ni za to ra mi szko le nia by li
przed sta wi cie le Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo we go S.A. KWK „Wu -
jek” oraz Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach. Pra cow nik
OIP przed sta wił za sa dy na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia sto sun ku pra -
cy, kwe stie do ty czą ce urlo pów wy po czyn ko wych. Zwró cił uwa gę
na naj wa żniej sze obo wiąz ki pra co daw cy, m. in.: przy kie ro wa niu pra -
cow ni ków na ba da nia le kar skie. Prak tycz ną część szko le nia prze pro -
wa dzo no w Pod ziem nym Ośrod ku Szko le nia Za wo do we go na po zio -
mie 370 m. Pra cow ni cy KWK „Wu jek” omó wi li m. in.: pod sta wo we za -
sa dy bhp przy zjeź dzie na dół ko pal ni, za sa dy po ru sza nia się w wy ro -
bi skach do ło wych, jak rów nież miej sca nie bez piecz ne w ko pal ni. Po -
ru szo no rów nież kwe stie sto so wa nia przez pra cow ni ków odzie ży ochron -
nej oraz środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Przy by łym uczniom roz da -
no wy daw nic twa in for ma cyj ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Am ster dam 23 mar ca w Am ster da mie od by ło się spo tka nie człon -
ków mię dzy na ro do wej gru py ro bo czej „Tur bi ny wia tro we”, po świę co -
ne wy bra nym aspek tom bez pie czeń stwa elek trow ni wia tro wych. Gru -
pę ro bo czą two rzą przed sta wi cie le in spek cji pra cy z: Wiel kiej Bry ta -
nii, Da nii, Ho lan dii, Szwe cji, Nor we gii i Pol ski. Pań stwo wą In spek cję
Pra cy re pre zen to wał Ma rian Szysz ko, za stęp ca okrę go we go in spek -
to ra pra cy w Szcze ci nie. W trak cie spo tka nia do ko na no wy mia ny do -
świad czeń obej mu ją cych pro ble my bez pie czeń stwa wind ser wi so wych
in sta lo wa nych w elek trow niach, mó wio no o ogra ni cze niach er go no micz -
nych zwią za nych z do stę pem do tur bi ny, a ta kże o sto so wa niu środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej. Usta lo no, że w czerw cu br. w Da nii od -
bę dzie się spo tka nie, do udzia łu w któ rym za pro sze ni zo sta ną przed -
sta wi cie le wio dą cych eu ro pej skich pro du cen tów tur bin wia tro wych,
wind ser wi so wych oraz przed sta wi cie le jed no stek no ty fi ko wa nych,
uczest ni czą cych w pro ce sie cer ty fi ka cji tur bin wia tro wych. 

Gdańsk Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Gdań sku zor ga ni zo wał 5
mar ca wspól nie z Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych szko le nie dla
pra co daw ców, któ rzy ukoń czy li pro gram pre wen cyj ny i uzy ska li dy plom
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2008 ro ku. Uro czy ste go pod su mo wa -
nia pro gra mu oraz wrę cze nia na gród je go uczest ni kom do ko na no w sie -
dzi bie Od dzia łu ZUS w Gdań sku. Pod czas uro czy sto ści pra co daw cy zo -
sta li za po zna ni ze zmia na mi w prze pi sach pra wa w za kre sie skła dek
na ubez pie cze nie wy pad ko we oraz skła dek na eme ry tu ry po mo sto we.
Hen ryk Ba ta row ski, nad in spek tor pra cy, omó wił przy czy ny i oko -
licz no ści wy pad ków przy pra cy. Lau re aci ode bra li z rąk Zbi gnie wa
Dłu go kęc kie go, za stęp cy okrę go we go in spek to ra pra cy oraz Re na -
ty Ziół kow skiej, dy rek to ra od dzia łu ZUS gra tu la cje i na gro dy w po -

sta ci ze sta wów za wie ra ją cych m.in. środ ki ochro ny in dy wi du al nej, odzież
ochron ną i ap tecz ki. 

Gdańsk Pod ko niec lu te go w sie dzi bie kie row nic twa bu do wy sta -
dio nu „Bal tic Are na” od by ło się szko le nie dla pra co daw ców uczest ni -
czą cych w re ali za cji in we sty cji „Eu ro 2012”. Hen ryk Ba ta row ski, nad -
in spek tor pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Gdań sku, wy -
gło sił re fe rat na te mat: „Be to no wa nie kon struk cji żel be to wych z wy -
ko rzy sta niem pomp do be to nu – ry zy ko za wo do we i wy pad ki przy pra -
cy”. Na przy kła dzie dwóch wy pad ków z wo je wódz twa po mor skie go
(z 2005 r. – śmierć i cię żkie ka lec two oraz 2009 r. – cię żkie ka lec two)
i jed ne go z wo je wódz twa pod la skie go (2010 r. – 2 ofia ry śmier tel ne)
zwią za nych z eks plo ata cją prze woź nych pomp do be to nu, omó wio no
przy czy ny i oko licz no ści za ist nia łych zda rzeń oraz naj czę ściej po peł -
nia ne błę dy w oce nie ry zy ka za wo do we go pod czas wy ko ny wa nia prac
zwią za nych z za le wa niem zbro jeń be to nem.

War sza wa Mia nem hi sto rycz ne go okre ślił Wik tor Piw kow ski,
prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa, spo tka nie po świę co ne pre zen ta cji „Do bre prak ty ki w bu do wie
sys te mu bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie”. Je go zda niem
od tej chwi li 25 mar ca br. za czę ło się two rzyć rze czy wi ste lob by na rzecz
bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach. Obec ny na spo tka niu szef in spek -
cji Ta de usz J. Za jąc pod kre ślił, że ist nie je pil na po trze ba kom plek -

so we go spoj rze nia na re gu la cje praw ne. – Je ste śmy wręcz ska za ni
na współ pra cę, bo że by le piej ro zu mieć i le piej wy ko ny wać swo je za -
da nia kon tro l ne mu si my wni kli we wsłu chi wać się w gło sy pra co daw -
ców i związ ków za wo do wych, aby ro zu mieć, jak to pra wo w prak ty ce
funk cjo nu je – mó wił głów ny in spek tor pra cy do ze bra nych na sa li przed -
sta wi cie li związ ków za wo do wych, pra co daw ców i spo łecz nych in spek -
to rów pra cy z ca łej Pol ski. Spo tka nie pod prze wod nic twem sze fa Związ -
ku Za wo do we go Bu dow la ni Zbi gnie wa Ja now skie go sta ło się oka -
zją do wy ró żnie nia za szcze gól ne za słu gi dla bu dow nic twa Pio tra Fa -
ro na, kie row ni ka ro bót fir my „War bud” zło tą od zna ką „Za słu żo ny dla
bu dow nic twa”. Ak tu de ko ra cji do ko na li głów ny in spek tor pra cy Ta de -
usz J. Za jąc oraz za stęp ca głów ne go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne -
go An drzej Urban. Na stęp nie ze bra ni za po zna li się z pre zen ta cją przy -
kła dów efek tyw ne go współ dzia ła nia ge ne ral nych wy ko naw ców z pod -
wy ko naw ca mi oraz dys ku to wa li o za an ga żo wa niu in we sto rów w two -
rze nie wa run ków do bez piecz nej pra cy. – Ja ko pań stwo ma my obo wią -
zek zmniej szyć licz bę zda rzeń wy pad ko wych w na szym kra ju o 25 pro -
cent, co nie jest pro ste, ale nie jest też, w mo jej oce nie, nie mo żli we
– za koń czył swo je wy stą pie nie szef in spek cji pra cy.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Od po wiedź, przy go to wa ną przez mi ni -
stra pra cy we współ pra cy z sze fa mi re sor tów:
go spo dar ki, spra wie dli wo ści, zdro wia oraz in -
fra struk tu ry, przed sta wił pod se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej Ra do sław Mlecz ko. Po in for mo wał, że
po stu la ty in spek cji pra cy, od no szą ce się
do zmian w prze pi sach, bę dą roz wa ża ne na fo -
rum ze spo łów pro ble mo wych Trój stron nej
Ko mi sji do Spraw Spo łecz no -Go spo dar -
czych, a zwłasz cza Ze spo łu Pra wa Pra cy
i Ukła dów Zbio ro wych. Po tych uzgod nie -
niach przy ję ty zo sta nie dal szy tryb po stę po -
wa nia nad pro po zy cja mi zmian. Prze wod ni -
czą cy Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej
Ar ka diusz Czar to ry ski za ak cen to wał, że
po sło wie ocze ku ją te raz na kon kret ne ini cja -
ty wy le gi sla cyj ne ze stro ny rzą du.

Na tym sa mym po sie dze niu ko mi sja roz -
pa trzy ła i przy ję ła od po wiedź głów ne go in -
spek to ra pra cy na opi nię w spra wie przed -
sta wie nia pro po zy cji zmia ny prze pi sów w ce -
lu zwięk sze nia sku tecz no ści wy ko ny wa nia
funk cji kon tro l nych przez Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy. We wspo mnia nej opi nii po sło wie
zwra ca li się do sze fa PIP z proś bą o przed -
sta wie nie kon kret nych pro po zy cji zmian
prze pi sów, któ re uła twi ły by in spek cji pra cy

sku tecz ny nad zór i kon tro lę prze strze ga nia
pra wa pra cy.

Jak stwier dził pod czas ob rad za stęp ca głów -
ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo, po -
stu la ty PIP do ty czą za rów no prze pi sów pra wa
ma te rial ne go, np. zmian w re gu la cjach o cza -
sie pra cy, w tym w za kła dach opie ki zdro wot -

nej, zmian w prze pi sach bhp, jak rów nież pro -
ce dur zwią za nych z pro wa dze niem kon tro li. 

– Idzie o to – po wie dział – by po stu lo wa -
ne zmia ny po pra wia ły sku tecz ność kon tro -
li, m.in. z za kre su le gal no ści za trud nie nia

i wy ko ny wa nia in nej pra cy za rob ko wej przez
wpro wa dze nie mo żli wo ści na kła da nia grzyw -
ny w dro dze man da tu kar ne go za wy kro cze -
nia okre ślo ne prze pi sach usta wy o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, jak
też przy zna nie pra wa do pro wa dze nia okre -
ślo nych czyn no ści roz po znaw czych, któ re po -

prze dza ły by kon tro lę le gal no ści za trud nie nia.
Naj wa żniej szą w tej ma te rii jest kwe stia za -
kre su sto so wa nia usta wy o swo bo dzie dzia -
łal no ści go spo dar czej do kon tro li pro wa -
dzo nych przez in spek to rów pra cy.(dd)

Na po sie dze niu w dn. 16 lu te go 2010 r. Ra da Ochro -
ny Pra cy za po zna ła się z opra co wa nia mi oraz wy słu cha -
ła in for ma cji:

● Głów ne go In spek to ra Pra cy na te mat kon tro li prze pro -
wa dzo nych przez in spek to rów pra cy w 2009 r. na bu do wach,
przy re mon tach dróg i au to strad (w tym wia duk tów i mo stów)
wraz z ana li zą za ist nia łych wy pad ków w bu dow nic twie w od -
nie sie niu do sy tu acji ryn ko wej w la tach 2006 -2009,

● Pre ze sa Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go na te mat sta nu bez -
pie czeń stwa urzą dzeń trans por tu bli skie go eks plo ato wa nych
na pla cach bu dów,

● Pre ze sa Głów ne go Urzę du Do zo ru Bu dow la ne go na te -
mat kon tro li obiek tów wiel kopo wierzch nio wych.

In for ma cje te po twier dza ją, że stan bez pie czeń stwa w bu -
dow nic twie na dal jest nie za do wa la ją cy. Kon tro le in spek to rów
pra cy wy ka za ły, że na bu do wach obiek tów miesz kal nych, pro -
duk cyj nych, oświa to wych, cen trów han dlo wych oraz ho te li nie -
prze strze ga ne są przede wszyst kim prze pi sy do ty czą ce bez -
pie czeń stwa przy wy ko ny wa niu prac na wy so ko ści. Do naj częst -
szych nie pra wi dło wo ści na le ży brak środ ków ochro ny zbio ro -
wej przed upad kiem z wy so ko ści oraz nie sto so wa nie środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Wie le nie pra wi dło wo ści do ty czy ło za -
trud nia nia pra cow ni ków bez wy ma ga nych kwa li fi ka cji do ob -
słu gi ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych.

Po nad to, w przy pad ku bu dów oraz re mon tów dróg i au to -
strad, czę stą nie pra wi dło wo ścią jest brak ozna ko wa nia stref
i miejsc nie bez piecz nych, mię dzy in ny mi w po bli żu pra cu ją -
cych spe cja li stycz nych ma szyn i urzą dzeń do ro bót ziem nych,
dro go wych i bu dow la nych. Nie pra wi dło wo ści te wpły wa ją
na wzrost licz by po szko do wa nych w wy pad kach przy pra cy w bu -
dow nic twie. W ro ku 2007 licz ba po szko do wa nych w wy pad kach
przy pra cy na bu do wach wzro sła w sto sun ku do ro ku 2006
o 12,8%, a w 2008 wzrost ten wy niósł ko lej ne 11,7%.

W przy pad ku urzą dzeń trans por tu bli skie go sto so wa nych
na bu do wach no wym zja wi skiem, bę dą cym przy czy ną wy pad -
ków cię żkich i śmier tel nych, jest pod no sze nie pra cow ni ków
przy po mo cy po mo stów za wie sza nych na ha ku żu ra wia wie -
żo we go. Po stę po wa nie ta kie do pusz czal ne jest tyl ko w szcze -
gól nie uza sad nio nych przy pad kach, z wy ko rzy sta niem sprzę -
tu do pusz czo ne go przez UDT, przy czym pra co daw ca po wi nien
usta lić szcze gó ło we wa run ki ob słu gi i nad zo ru, dla za pew nie -
nia bez pie czeń stwa pra cow ni ków. Ana li zy wy pad ków, któ re mia -
ły miej sce pod czas pod no sze nia pra cow ni ków przy po mo cy po -
mo stów za wie szo nych na urzą dze niach trans por tu bli skie go,
wska zu ją na nie pra wi dło wy stan wy po sa że nia tech nicz ne go oraz
brak wła ści wych kom pe ten cji ha ko wych i sy gna li stów współ -
pra cu ją cych z ope ra to ra mi żu ra wi.

Na to miast kon tro le bu dyn ków wiel ko po wierzch nio wych,
prze pro wa dzo ne przez Głów ny Urząd Nad zo ru Bu dow la ne go,
wy ka za ły nie prze strze ga nie przez wła ści cie li lub za rząd ców
obiek tów bu dow la nych obo wiąz ków zwią za nych z kon tro la mi
okre so wy mi tych bu dyn ków. Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści do -
ty czy ły nie rze tel ne go pro wa dze nia ksią żki obiek tu bu dow la -

ne go (43%) oraz bra ku kon tro li okre so wych lub nie ter mi no -
we go ich do ko ny wa nia, a ta kże nie re ali zo wa nia za le ceń po kon -
trol nych (57%). Stwier dzo no ta kże nie pra wi dło wo ści w za kre -
sie wy ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow -
nic twie. Do ty czy ły one przede wszyst kim bra ku pi sem ne go za -
wia do mie nia or ga nu nad zo ru bu dow la ne go o prze pro wa dze -
niu kon tro li okre so wej (58%), wy ko ny wa nia kon tro li okre so -
wych przez oso by w sto sun ku do któ rych wy stą pi ły wąt pli wo -
ści w za kre sie po sia da nych upraw nień (29%), nie pra wi dło we -
go pro wa dze nia kon tro li (13%). Wy ni ki pro wa dzo nych kon tro -
li wska zu ją ta kże, że więk szość nie pra wi dło wo ści w pro wa dza -
niu kon tro li okre so wych obiek tów bu dow la nych do ty czy ła szkół
i pla có wek oświa to wych.

Na pod sta wie przed ło żo nych ma te ria łów oraz dys ku sji na po -
sie dze niu Ra da Ochro ny Pra cy za le ca:

1. Ob ję cie szcze gól nym nad zo rem te re nów bu dów, na któ rych
in spek to rzy roz po zna li po wa żne za gro że nia, a ta kże tam gdzie
do szło do zda rzeń wy pad ko wych, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem bez pie czeń stwa wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści.

2. Pro mo wa nie wśród uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne -
go wie dzy o ich obo wiąz kach i wy ma ga niach wy ni ka ją cych
z prze pi sów BHP. Ce lo we jest zor ga ni zo wa nie wzor co wych po -
ka zów or ga ni za cji np. prac na wy so ko ści, w tym mon ta ży rusz -
to wań.

3. Wpro wa dze nie zmian w usta wie „Pra wo za mó wień pu -
blicz nych”, w aspek cie ko niecz no ści uwzględ nia nia w ofer cie
za pi sów za pew nia ją cych speł nie nie wy ma gań BHP pod czas re -
ali za cji in we sty cji.

4. Uwzględ nie nie w opra co wy wa nych ra por tach z kon tro -
li prze pro wa dzo nych przez in spek cję pra cy ana li zy stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści w po dzia le na ro dza je prac, cha rak ter
za trud nie nia, wiek itp., tak aby mo żli wym by ło do kład niej sze
okre śle nie ich źró deł.

5. Ob ję cie do zo rem tech nicz nym osprzę tu prze zna czo ne -
go do pod no sze nia osób przy po mo cy ma szyn do pod no sze -
nia ła dun ków, oraz za pew nie nie wła ści wych kom pe ten cji pra -
cow ni ków współ pra cu ją cych z ope ra to ra mi żu ra wi wie żo wych.

6. Wzmo że nie kon tro li obiek tów wiel ko po wierzch nio wych,
zwłasz cza w obiek tach szkol nych i oświa to wych, a ta kże obiek -
tów słu żby zdro wia. Prze pro wa dze nie ak cji in for ma cyj nej dla
kie row ni ków tych pla có wek o obo wiąz kach do ty czą cych pro -
wa dze nia okre so wych kon tro li sta nu tech nicz ne go bu dyn ków.

Ze wzglę du na fakt, że pra ce bu dow la ne są obec nie co raz
czę ściej re ali zo wa ne we wła snym za kre sie, nie zbęd ne jest pro -
pa go wa nie pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa w ska li ogól -
no spo łecz nej, z szer szym niż do tąd uczest nic twem me diów.
Co rocz ny wzrost licz by wy pad ków przy pra cach bu dow la nych
jest nie do za ak cep to wa nia. Nie zbęd ne jest pil ne pod ję cie dzia -
łań sys te mo wych dla zmia ny te go sta nu.

Prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy
Po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka

War sza wa, 16 mar ca 2010 r.

STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie Bę dą zmia ny w pra wie po stu lo wa ne przez PIP

Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Sej mu na po sie dze niu 3 mar ca br. przy ję ła od po wiedź pre ze sa Ra dy Mi ni strów
na de zy de rat w spra wie re ali za cji przez rząd wnio sków Pań stwo wej In spek cji Pra cy do ty czą cych nie zbęd nych zmian
w usta wo daw stwie. Po sło wie zwra ca li się w nim o in for ma cję, któ re z wnio sków de le ge fe ren da PIP z ostat nich trzech
lat rząd już re ali zu je, a któ re we źmie pod uwa gę w przy szło ści przy po dej mo wa niu ini cja ty wy le gi sla cyj nej.

O wy pła cie wy na gro dzeń 
na spo tka niu z dzien ni ka rza mi
Wy ni ki kon tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy w dzie dzi nie
prze strze ga nia prze pi sów o wy pła cie wy na gro dzeń i in -
nych świad czeń przy słu gu ją cych za pra cę są na dal da -
le kie od ocze ki wań. Wy wią zy wa nie się pra co daw ców
z te go pod sta wo we go obo wiąz ku od lat sta no wi pro -
blem, zmie nia się tyl ko je go ska la. Mó wił o tym 4 mar ca
br. na spo tka niu z dzien ni ka rza mi w Głów nym In spek to -
ra cie Pra cy w War sza wie szef PIP Ta de usz Jan Za jąc.

O 65 proc. wzro sła w ro ku ubie głym w po rów na niu z 2008
ro kiem licz ba pra cow ni ków, któ rym pra co daw cy nie wy pła ci li
pen sji, o po nad po ło wę zwięk szy ła się w tym sa mym okre sie kwo -
ta nie wy pła co nych na le żno ści. Wzro sła ta kże licz ba pra co daw -
ców, u któ rych in spek to rzy pra cy ujaw ni li na ru sze nia prze pi -
sów w sfe rze świad czeń przy słu gu ją cych za pra cę oraz prze pi -
sów re gu lu ją cych kwe stie roz wią zy wa nia sto sun ku pra cy z przy -
czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków. W ub. r. wpły nę ło do PIP po -
nad dwu krot nie wię cej skarg w spra wie te go ty pu zwol nień niż
w ro ku po przed nim.

– W na szej oce nie wzrost licz by pra cow ni ków po zba wia nych
wy na gro dzeń i na le żno ści z ty tu łu umów o pra cę w więk szo ści
przy pad ków wy ni ka ze złej sy tu acji fi nan so wej pra co daw ców
– stwier dził głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. Pra co daw -
cy tłu ma czą się kry zy sem oraz bra kiem re zerw fi nan so wych, wska -
zu ją na spa dek licz by za mó wień, za to ry płat ni cze zwią za ne z nie -
wy pła cal no ścią kon tra hen tów. Z ko lei wzrost licz by skarg na tle
zwol nień wy ni ka z jed nej stro ny z częst sze go roz wią zy wa nia umów
o pra cę, z dru giej – ze wzro stu za ufa nia do PIP.

Więk sza licz ba na ru szeń pra wa w dzie dzi nie wy pła ty wy na gro -
dzeń pra cow ni czych wpły nę ła na zwięk sze nie licz by za sto so wa -
nych przez PIP sank cji wo bec win nych na ru szeń. W 2009 ro ku
in spek to rzy pra cy na ło ży li na nich wię cej man da tów niż w ro ku
po przed nim, czę ściej kie ro wa li wnio ski do są dów o uka ra nie win -
nych, czę ściej też za wia da mia li pro ku ra tu rę o po dej rze niu po peł -
nie nia prze stęp stwa. Ró żni ce te nie by ły jed nak aż tak wy raź nie,
jak w przy pad ku za sto so wa nych środ ków wy cho waw czych, któ -
rych licz ba wzro sła pra wie dwu krot nie.

An na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy zwró -
ci ła uwa gę, że jest to efekt na si lo ne go od dzia ły wa nia pre wen cyj -
ne go Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ra sta ra się w pierw szej ko -
lej no ści od dzia ły wać edu ka cyj nie na pra co daw ców, zwłasz cza tam,
gdzie na ru sze nia pra wa nie są licz ne, ra żą ce i nie wy ni ka ją ze złej
wo li pra co daw cy.(dd)
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Po dej mu jąc pro blem wpły wu usta wy
na czyn no ści kon tro l no -nad zor cze Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy na le ży za uwa żyć, że in -
spek cja, ze wzglę du na za kres jej za dań,
po przez czyn no ści kon tro l ne nie tyl ko
ujaw nia nie pra wi dło we po stę po wa nie pod -
mio tów za trud nia ją cych, sprzecz ne z ideą
pań stwa praw ne go, ale ta kże, w wy ni ku
kon tro li, uspraw nia dzia łal ność jed no stek
kon tro lo wa nych. Ka żda bo wiem kon tro la
ma w swo im za ło że niu uspraw nia nie dzia -
łal no ści, jak i od dzia ły wa nie pre wen cyj ne
ma ją ce prze ciw dzia łać na ru sze niom pra -
wa. Ujaw nia jąc np. nie le gal ne za trud nie -
nie i ró żne pa to lo gie na ryn ku pra cy, Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy wspie ra ta kże, co
jest oczy wi ste, przed się bior ców pra wo rząd -
nych, dla któ rych np. sza ra stre fa w go spo -
dar ce jest rów nież po wa żnym za gro że niem.
Z te go też wzglę du, nie mo żna trak to wać
Pań stwo wej In spek cji Pra cy i przed się bior -
ców, jak pod mio ty sto ją ce po prze ciw nych

stro nach dzia łań zmie rza ją cych do zwięk -
sze nia po sza no wa nia pra wa pra cy i ogra -
ni cze nia zja wisk kry zy so wych w za kła dach
pra cy. Bez roz wo ju przed się bior czo ści
i po pra wy sy tu acji eko no micz nej wie lu
przed się bior ców, nie zwięk szy się licz ba
miejsc pra cy i wy na gro dzeń pra cow ni -
czych, nie ule gną po pra wie wa run ki pra -
cy wy ma ga ją ce na kła dów fi nan so wych.
Środ ki fi nan so we na te ce le przed się -

bior ca mu si prze cież wy pra co wać. Nie ule -
ga też wąt pli wo ści, że po sza no wa nie za -
trud nio ne go w pro ce sie pra cy sprzy ja
efek tyw no ści pra cy i uto żsa mia niu się z za -
trud nia ją cym, co nie po zo sta je bez wpły -
wu na wy ni ki pro wa dzo nej dzia łal no ści go -
spo dar czej i in te gra cję spo łecz ną. 

P rak ty ka po ka zu je, że kon tro le przed -
się bior ców pro wa dzo ne przez or ga -

ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy ni ka ją
w szcze gól no ści z pro gra mu dzia ła nia.
Na ich czę sto tli wość ma ją rów nież wpływ
skar gi, wy pad ki przy pra cy i ocze ki wa nia
kon tro l ne kie ro wa ne do in spek cji w cią gu
ro ku z ró żnych źró deł. Nie są one, jak już
pod nie sio no, je dy ny mi for ma mi jej dzia ła -
nia, bo wiem co raz więk sze zna cze nie ma
pre wen cja. Zmie rza ona do pod no sze nia sze -
ro ko ro zu mia nej świa do mo ści praw nej
stron sto sun ku pra cy, zwięk sza po sza no wa -
nie pra wa bez sto so wa nia środ ków re pre -
syj nych. Stąd też, za mia rem Pań stwo wej In -

spek cji Pra cy, co wy -
ni ka ze spra woz dań
głów ne go in spek to ra
pra cy z dzia łal no ści
in spek cji, nie jest
zwięk sza nie licz by
kon tro li w spo sób nie -

uza sad nio ny i utrud nia ją cy funk cjo no wa nie
przed się biorstw. Kon sty tu cyj ność ochro ny
pra cy ze stro ny pań stwa i wska za ny w kon -
sty tu cji nad zór pań stwa nad wa run ka mi wy -
ko ny wa nia pra cy oraz pra wo do bez piecz -
nych wa run ków pra cy uza sad nia ją jed na kże
pro wa dze nie czyn no ści kon tro l nych w ta kim
roz mia rze, ja ki jest nie zbęd ny do po pra wy
bu dzą ce go po wszech ną dez apro ba tę sta nu
po sza no wa nia pra wa pra cy. 

J ak wy ni ka z art. 77 ust. 2 usta wy
o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar -

czej, w od nie sie niu do kon tro li dzia łal no -
ści go spo dar czej w za kre sie nie ure gu lo wa -
nym w tym prze pi sie sto su je się ure gu lo -
wa nia ustaw szcze gó ło wych. Rów no cze śnie
usta wy usta la ją za kres przed mio to wy tej
kon tro li oraz or ga ny upo wa żnio ne do jej
prze pro wa dza nia. W tej sy tu acji, od po wia -
da jąc na py ta nie, czy w tym przy pad ku za -
sto so wa nie znaj du je za sa da lex spe cia lis
de ro gat le gi ge ne ra li (prze pis szcze gó ło -
wy uchy la za sto so wa nie prze pi su ogól ne -
go), przyj mu je się, że sto so wa nie w/w za -
sa dy do prze pi sów do ty czą cych kon tro li
u przed się bior ców mo żli we jest do tąd, do -
pó ki nie pro wa dzi to do po zba wie nia lub
ogra ni cze nia za kre su upraw nień i gwa ran -
cji dla przed się bior ców, któ re za war te zo -
sta ły w usta wie.1

Z tre ści art. 77 ust. 1 usta wy o swo bo -
dzie dzia łal no ści go spo dar czej wy ni ka, że
pod mio ta mi upraw nio ny mi do kon tro li
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej
na za sa dach w niej okre ślo nych są or ga -
ny ad mi ni stra cji pu blicz nej. Jest to bar -
dzo sze ro ki za kres pod mio to wy kon tro li
ze wzglę du na licz bę ró żnych or ga nów
o wła ści wo ści ogól nej i szcze gól nej,
do któ rych na le żą mię dzy in ny mi licz ne
in spek cje, w tym Pań stwo wa In spek cja
Pra cy, spra wu ją ca kon tro lę w ra mach tzw.
po li cji ad mi ni stra cyj nej.2 W myśl art. 1
usta wy z 13.04. 2007r. o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy,3 in spek cja re ali zu je sze ro -
ki za kres dzia łań kon tro l no -nad zor czych.
Jak wy ni ka z tre ści te go prze pi su, szcze -
gól nym obo wiąz kiem jest re ago wa nie
na stan bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

w ra mach kon sty tu cyj nych za sad okre ślo -
nych w art. 24 i 66 usta wy za sad ni czej,
w myśl któ rych pra ca znaj du je się
pod ochro ną Rzecz po spo li tej Pol skiej,
a pań stwo spra wu je nad zór nad wa run ka -
mi jej wy ko ny wa nia oraz że ka żdy ma pra -
wo do bez piecz nych i hi gie nicz nych wa -
run ków pra cy. Po wo ła ne za sa dy po wo du -
ją w kon se kwen cji, że re ali za cja po win no -
ści w nich za war tych ozna cza obo wią zek
okre ślo ne go dzia ła nia wszyst kich pod mio -
tów, do któ rych są ad re so wa ne. Ich zaś
speł nie nie po wo du je wy ko na nie obo wiąz -
ku nie tyl ko wo bec za trud nio nych, ale
rów nież wo bec Pań stwa.

U sta wa o swo bo dzie dzia łal no ści go -
spo dar czej w art. 84 wska zu je

na wy łą cze nia, za wie ra ją ce zła go dze nia ry -
go rów w niej za war tych w za kre sie pro wa -
dze nia czyn no ści kon tro l nych, po wo do wa -
ne spe cy fi ką funk cjo no wa nia ryn ku fi -
nan so we go, tro ską o bez pie czeń stwo ob -
ro tu praw ne go, in te re su praw ne go oraz
ochro ną zdro wia i ży cia ludz kie go. Wy łą -
cze nia te są przed mio tem po glą du wska -
zu ją ce go na to, że:

● za kres ich jest zbyt sze ro ki ze wzglę -
du na to, że umo wy mię dzy na ro do we,
na któ re po wo łu je się usta wa, nie nor mu -
ją szcze gó ło wo kon tro li uza sad nia ją cej
wy łą cze nie,

● po pro wa dze nie ka żdej kon tro li mo żna
uza sad nić za gro że niem ży cia i zdro wia lub
śro do wi ska na tu ral ne go.4

Po gląd ten na le ży uznać za nie uza sad -
nio ny, bo wiem Kon wen cja Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Pra cy o in spek cji pra cy
w prze my śle i han dlu przy ję ta w Ge ne -
wie 11.07.1947 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 72,

poz. 450) w od nie sie niu do sek to rów
dzia łal no ści go spo dar czej nią ob ję tych,
w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści stwier -
dza w art. 12, ust. 1a i b oraz art. 16, że
in spek to rzy pra cy zo sta li upo wa żnie ni
do swo bod ne go wstę pu bez uprzed nie go
za wia do mie nia, o ka żdej po rze dnia i no -
cy do ka żde go za kła du pra cy pod le ga ją ce -
go in spek cji. Uprzed nie na to miast za wia -
do mie nie o kon tro li zgod nie z po sta no wie -
niem kon wen cji pod da ne zo sta ło oce nie in -
spek to ra pra cy w za kre sie je go wpły wu

na wy ko ny wa nie obo wiąz ków. Czę sto tli -
wość zaś kon tro li, uza le żnio na zo sta ła
od ko niecz no ści za pew nie nia sku tecz ne -
go sto so wa nia od po wied nich prze pi sów
praw nych. Jak wy ni ka jed nak z tre ści
kon wen cji, nie do ty czy ona sek to ra dzia -
łal no ści usłu go wej. Pol ska bo wiem nie ra -
ty fi ko wa ła Pro to ko łu z 1995 r. do Kon wen -
cji nr 81 do ty czą cej in spek cji pra cy w prze -
my śle i han dlu z 11.07.1947 r. W wy ni ku
bra ku tej ra ty fi ka cji, w dzia łal no ści Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy ma ją miej sce
istot ne utrud nie nia za uwa ża ne rów nież
przez in spek cję. Prze ja wia ją się one mię -
dzy in ny mi w obo wiąz ku uprze dza nia
o kon tro li w od nie sie niu do przed się bior -
ców pro wa dzą cych usłu go wą dzia łal ność go -
spo dar czą.

Z art. 79, ust. 1 usta wy o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej wy ni ka, że

mo żli we jest jed nak pod ję cie kon tro li bez
uprze dze nia, ta kże u przed się bior ców pro -
wa dzą cych dzia łal ność usłu go wą. Mo że to
mieć jed na kże miej sce w ce lu za po bie że nia
po peł nie niu prze stęp stwa bądź wy kro cze -
nia lub też eli mi na cji bezpośrednich za gro -
żeń ży cia lub zdro wia ludz kie go. Z brzmie -
nia te go prze pi su wy ni ka więc ko niecz ność
za ist nie nia kon kret nych prze sła nek. Nie wy -
star czy za tem sa mo po dej rze nie ich ist nie -
nia, a pew ność, że ma ją miej sce. W ra zie bo -
wiem pod ję cia kon tro li przy nie ist nie niu
wska za nych uwa run ko wań praw nych gro -
żą kon se kwen cje z art. 77 ust. 6 usta wy, któ -
re po wo du ją pra wo do od szko do wa nia
i skut ku ją utra tą mo cy do wo dów uzy ska nych
z na ru sze niem jej po sta no wień. 

W prak ty ce, po dej mo wa nie kon tro li
przy ta kim sfor mo wa niu prze pi sów obar -

czo ne jest za wsze ry -
zy kiem. In spek tor
pra cy do pie ro wi dząc
okre ślo ną sy tu ację
mo że do ko nać oce ny
okre ślo nych prze sła -
nek wa run ku ją cych
pod ję cie kon tro li bez
na ru sza nia obo wią zu -

ją cej go re gu la cji.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że uprze dza nie

o za mia rze wsz czę cia kon tro li nie sprzy -
ja okre ślo nym czyn no ściom kon tro l nym,
a w szcze gól no ści kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia lub wy ko ny wa nia in nej pra cy za -
rob ko wej. 

Na le ży po now nie pod kre ślić, że za mia -
rem Pań stwo wej In spek cji Pra cy nie jest
zwięk sza nie licz by kon tro li i środ ków
praw nych. Sam zaś fakt sta bil no ści tych
kon tro li i środ ków praw nych w ostat nich

la tach przy wy mie nio nych uwa run ko wa -
niach wy ni ka ją cych z usta wy o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej mo że świad czyć
tyl ko o znacz nej de ter mi na cji ka dry in -
spek tor skiej w wy ko ny wa niu obo wiąz ków
słu żbo wych, któ rą to de ter mi na cję na le -
ży do ce niać.

Wprzed mio cie no we li za cji usta wy
o swo bo dzie dzia łal no ści go spo -

dar czej przed sta wio ny zo stał pro jekt Pre -
zy den ta RP, któ ry był przed mio tem ob rad
Ko mi sji ds. Kon tro li Pań stwo wej. Za mia -
rem au to ra nie jest oce na te go pro jek tu
o sze ro kim za kre sie zmian tej usta wy w od -
nie sie niu do Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Oce ny tej do ko na ła wy mie nio na ko mi sja.
Ocze ki wa nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w przed mio cie no we li za cji usta wy o swo -
bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej, jak kol -
wiek du żo skrom niej sze, i tak po wo du ją za -
strze że nia, co do ich za sad no ści. Za strze -
że nia wy ni ka ją jed nak, jak się wy da je, z bra -
ku zro zu mie nia ce lu kon tro li i wspól no ty
dzia łań Pań stwo wej In spek cji Pra cy i przed -
się bior ców oraz upa try wa nia w kon tro li wy -
łącz nie cech ne ga tyw nych, któ rych nie mo -
że mieć kon tro la od po wia da ją ca kry te riom
wy pra co wa nym przez na ukę pra wa ad mi -
ni stra cyj ne go. 

Jak w ka żdej kon tro li, tak i w kon tro -
lach pro wa dzo nych przez PIP, nie da się
unik nąć po stę po wań, któ re mo gą bu dzić
dez apro ba tę. Po stę po wa nia ta kie nie wy -
ma ga ją jed nak in ge ren cji usta wo daw cy,
bo wiem prze ciw sta wia nie się im jest
obo wiąz kiem kie row nic twa or ga nów kon -
tro l nych.

Wkon se kwen cji więc, de cy zje
w przed mio cie no we li za cji usta -

wy o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej
i jej za kre sie, w od nie sie niu do PIP, bę dą
mu sia ły uwzględ niać i go dzić in te res pra -
wo rząd no ści oraz przed się bior ców dla re -
ali za cji wspól ne go do bra, ja kim jest czło -
wiek w pro ce sie pra cy, roz wój go spo dar -
czy i cel w po sta ci pra wo rząd no ści.

dr Ma rian Li wo
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy 

1 Zob, A. Wa li gór ski, Dzia łal ność go spo -
dar cza w uję ciu pra wa ad mi ni stra cyj ne go,
Po znań 2006, s. 214, i li te ra tu ra tam po -
wo ła na. 

2 Zob. Z. Le oń ski, Pra wo ad mi ni stra cyj -
ne, War sza wa 2006. Str. 207

3 Dz. U. nr 89, poz. 589 z późn. zm.
4 Zob, Z. Ko si kow ski, Usta wa o swo bo -

dzie dzia łal no ści go spo dar czej z ko men ta -
rzem, War sza wa 2008, s. 371.

Z dniem 7.03.2009 r. we szła w ży cie usta wa z 19.12.2008 r. o zmia nie usta wy o swo bo dzie dzia -
łal no ści go spo dar czej oraz zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 18, poz. 97).
No we li za cję tę po prze dzi ły wy po wie dzi, z któ rych wy ni ka ła jej nie zbęd ność dla umoc nie nia
wol no ści go spo dar czej, któ rej nie sprzy ja ją licz ne kon tro le dez or ga ni zu ją ce pra cę i znie chę -
ca ją ce do po dej mo wa nia dzia łal no ści. Czas, ja ki upły nął od no we li za cji usta wy, po zwa la wska -
zać nie do sko na ło ści nie któ rych jej roz wią zań w za kre sie kon tro li dzia łal no ści przed się bior ców
w od nie sie niu do Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

Usta wa 
o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej
a Pań stwo wa In spek cja Pra cy dr Ma rian Li wo

Nie mo żna trak to wać Pań stwo wej In spek cji Pra cy i przed się -
bior ców, jak pod mio ty sto ją ce po prze ciw nych stro nach dzia -
łań zmie rza ją cych do zwięk sze nia po sza no wa nia pra wa pra -
cy i ogra ni cze nia zja wisk kry zy so wych w za kła dach pra cy.

De cy zje w przed mio cie no we li za cji usta wy o swo bo dzie dzia -
łal no ści go spo dar czej i jej za kre sie, w od nie sie niu do PIP, bę -
dą mu sia ły uwzględ niać i go dzić in te res pra wo rząd no ści oraz
przed się bior ców dla re ali za cji wspól ne go do bra, ja kim jest
czło wiek w pro ce sie pra cy, roz wój go spo dar czy i cel w po -
sta ci pra wo rząd no ści.
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Dla pra co daw ców Znie sio ne zo sta ły wszyst kie skład ki
na ubez pie cze nie spo łecz ne na le żne od pra co daw cy w przy pad -
ku za trud nie nia mło do cia nych pra cow ni ków. To roz wią za nie obo -
wią zu je do koń ca 2011 ro ku. Pra co daw ca ko rzy sta z ulgi do koń -
ca ro ku, w któ rym pra cow nik osią gnął 18 lat.

Dla szko le niow ców Pra cow ni cy, któ rych sy tu acja po gor szy
się wsku tek re struk tu ry za cji, ma ją mo żli wość po dzie le nia się swo -
imi do świad cze nia mi za wo do wy mi ja ko szko le niow cy. Do ty czy to
osób po 45. ro ku ży cia lub pra cow ni ków po sia da ją cych przy naj -
mniej pię cio let nie do świad cze nie za wo do we, za trud nio nych ja -
ko szko le niow cy lub opie ku no wie po cząt ku ją cych ko le gów. Pra -
co daw cy za trud nia ją cy ta kie oso by mo gą ko rzy stać z pra wa
do zmniej sze nia skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne, zaś pra cow -
ni cy, któ rzy de cy du ją się na ta kie roz wią za nie, na by wa ją pra wo
do za sił ku dla bez ro bot nych. Wa run kiem jest, by pra cow nik po -
sia dał spe cjal ną „ulgo wą kar tę”, wy da wa ną w związ ku z re struk -
tu ry za cją w okre sie od 1 stycz nia 2010 do 31 grud nia 2011.

Dla „opie ku nów” Pra cow ni cy z przy naj mniej pię cio let nim
do świad cze niem za wo do wym, któ rzy od by li szko le nie w za kre -
sie nad zo ru i opie ki nad po cząt ku ją cym pra cow ni kiem, mo gą wy -
ko ny wać pra cę w cha rak te rze tzw. opie ku na mło dych sta ży stów.
Pra co daw ca za trud nia ją cy ta kie go pra cow ni ka mo że wów czas sko -
rzy stać z ulgi gru po wej, tzn. 400 eu ro na pięć sta no wisk pra cy
zaj mo wa nych przez sta ży stów. W tym ce lu nie zbęd ne jest pod -
pi sa nie od po wied nie go po ro zu mie nia z pla ców ką szkol ną lub ośrod -
kiem szko le nia, bądź z in sty tu cją pu blicz ną, wła ści wą w za kre -
sie za trud nie nia lub kształ ce nia za wo do we go.

Kra jo wa Ra da Współ pra cy Trój stron nej pod da ła dys ku sji
i przy ję ła no wy próg ubó stwa w wy so ko ści 211 BGN (oko ło 109
eu ro) mie sięcz nie. Po nad to, po mi mo na ci sków ze stro ny związ -
ków za wo do wych, aby zwięk szyć wy na gro dze nie mi ni mal ne, rząd,
przy wspar ciu pra co daw ców, zde cy do wał o utrzy ma niu go
na obec nym po zio mie 240 BGN (oko ło 123 eu ro). De cy zja po -
dyk to wa na by ła po trze bą za ostrze nia po li ty ki do cho do wej
w związ ku z kry zy sem go spo dar czym.

Wo bec in ten syw no ści kry zy su go spo dar cze go, któ ry do tknął
Hisz pa nię oraz je go ne ga tyw nych skut ków dla grup naj bar dziej
na ra żo nych na je go dzia ła nie, zde cy do wa no się zre wi do wać
wstęp ne za ło że nia na rok 2010, do ty czą ce in spek cji pra cy. Cho -
dzi o zwięk sze nie licz by kon tro li in spek cyj nych z 4 ty się cy – prze -
wi dzia nych na ten rok w pla nie dzia ła nia In spek cji Pra cy i Ubez -
pie czeń Spo łecz nych – do 5 ty się cy. Mi ni ster pra cy i Imi gra -
cji, Ce le sti no Cor ba cho przy znał w swo im wy stą pie niu w par -
la men cie, że po mi mo za no to wa ne go w ostat nich 15 la tach 25%
wzro stu licz by ko biet ak tyw nych za wo do wo, cią gle ist nie je ogrom -

na dys pro por cja po mię dzy wy so ko ścią wy na gro dze nia za pra -
cę ko biet i mę żczyzn. Wy na gro dze nie ko biet za pra cę o tym sa -
mym cha rak te rze jest zde cy do wa nie ni ższe. Jed nak staw ka wy -
na gro dze nia nie jest je dy nym pa ra me trem świad czą cym o nie -
rów nym trak to wa niu ko biet wzglę dem mę żczyzn na po lu za wo -
do wym. Ta kże wię cej ko biet wy ko nu je pra cę w ra mach umo wy
na czas okre ślo ny (27%) niż mę żczyzn (25%), z ko lei 80% umów
w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy jest za wie ra nych wła śnie
z ko bie ta mi. Po dob nie jest w przy pad ku nie le gal ne go za trud -
nie nia – zja wi ska obej mu ją ce go pra ce i za wo dy czę ściej wy ko -
ny wa ne przez ko bie ty: sprzą ta nie, po moc do mo wa i han del de -
ta licz ny.

Urząd ds. Wal ki z Dys kry mi na cją i Dzia łań na Rzecz Rów no ści
(Hal de) opu bli ko wał ra port o dys kry mi na cji we Fran cji. Wy ni ka
z nie go, że bli sko po ło wa od no to wa nych przy pad ków dys kry mi na -
cji od no si się do ży cia za wo do we go: dwie trze cie ma zwią zek z ka -
rie rą za wo do wą, po zo sta łe od no szą się do pro ce su re kru ta cji. Naj -
częst szą przy czy ną dys kry mi na cji jest po cho dze nie (28,5%), a na -
stęp nie nie peł no spraw ność/stan zdro wia (18,5%), dzia łal ność
związ ko wa (6%), wiek (5,5%) i prze ko na nia re li gij ne (3%).

W związ ku z se rią sa mo bójstw we Fran ce Te le com in spek cja
pra cy skie ro wa ła do nie sie nie do pro ku ra tu ry. W uza sad nie niu,
Sy lvie Ca ta la, in spek tor pra cy ba da ją ca spra wę, zwró ci ła szcze -
gól ną uwa gę na nie ko rzyst ne zja wi ska to wa rzy szą ce re or ga ni za -
cji fir my w la tach 2005-2009. Jej zda niem, prze ło że ni Fran ce Te -
le com sto so wa li prak ty ki ma ją ce na ce lu zmu sze nie czę ści pra -
cow ni ków do opusz cze nia przed się bior stwa lub zmia ny za wo du.
Po nad to, mi mo że pra co daw ca zo stał po in for mo wa ny o za gro że -
niach psy cho spo łecz nych, to wa rzy szą cych zwol nie niom, prze nie -
sie niom do in nej pra cy, czę sto w in nym re gio nie, nie pod jął nie -
zbęd nych dzia łań pre wen cyj nych. W wy ni ku tych za nie dbań u wie -
lu pra cow ni ków po ja wi ły się za bu rze nia, sta ny de pre syj ne, my -
śli sa mo bój cze i in ne pa to lo gie.

Ob ser wa cja sta ty styk wy pad ków spo wo do wa nych elek trycz -
no ścią w la tach 1975-2008 wska zu je na zna czą cy wzrost świa do -
mo ści ry zy ka. Ich licz ba spa dła w tym okre sie pra wie czte ro krot -
nie (z 3 tys. do 771). W 66% przy pad ków, oko licz no ści po ra że -
nia prą dem po zo sta ją nie zna ne lub nie wy star cza ją co zna ne.
Do więk szo ści wy pad ków do cho dzi przede wszyst kim pod czas
prac z in sta la cja mi ni skie go na pię cia (20,6%), pod czas sto so wa -
nia prze no śnych ma szyn-na rzę dzi, elek trycz nych urzą dzeń spa -
wal ni czych, lamp prze no śnych etc. Do naj częst szych przy czyn wy -
pad ków na le żą: nie wła ści we po stę po wa nie, nie zna jo mość za gro -
żeń, nie sto so wa nie się do obo wią zu ją cych pro ce dur, brak od po -
wied nie go prze szko le nia, a ta kże stan pod ło ża.

Prze gląd in for ma cji za miesz cza nych na stro nach in ter ne -
to wych i w biu le ty nach in for ma cyj nych urzę dów in spek cji
pra cy Unii Eu ro pej skiej oraz or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych zaj mu ją cych się sze ro ko ro zu mia ną pro ble ma ty ką
zdro wia za wo do we go i ochro ny pra cy.

EU RO NEW SY
No we roz wią za nia           BEL GIA

Próg ubó stwa            BUŁ GA RIA

Wię cej kon tro li          HISZ PA NIA

W In spek cji Pra cy i Gór nic twa od by ło się sym po zjum na te -
mat Za rzą dza nia Ry zy kiem. Zgod nie z eu ro pej ski mi sta ty sty ka -
mi, co pięć se kund je den pra cow nik ule ga wy pad ko wi, a co dwie
go dzi ny ma my do czy nie nia z wy pad kiem śmier tel nym w miej -
scu pra cy. Z te go wła śnie po wo du, Eu ro pej ska Agen cja Bez pie -
czeń stwa i Zdro wia w Pra cy roz po czę ła w 2008 ro ku kam pa nię
ma ją cą na ce lu zmniej sze nie do 2012 ro ku licz by wy pad ków w miej -
scu pra cy o 25%. Od ro ku 2009 dzia ła nia kon cen tru ją się wo kół
za gad nie nia za rzą dza nia ry zy kiem, któ re sta no wi pierw szy etap
pro ce su pre wen cji.

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) roz po czę ła w mar cu br. in ten -
syw ną, ogól no kra jo wą kam pa nię kon tro l ną w bu dow nic twie. Jej ce -
lem jest eli mi na cja nie bez piecz nych me tod pra cy, pod no sze nie świa -
do mo ści za gro żeń ist nie ją cych na bu do wach i za po bie ga nie nie po -
trzeb nym ura zom oraz wy pad kom śmier tel nym. Bu dow nic two jest
w Wiel kiej Bry ta nii jed nym z naj bar dziej nie bez piecz nych sek to -
rów: w ro ku 2008/09 pod czas prac bu dow la nych zgi nę ło 53 ro bot -
ni ków, a 11 264 ule gło wy pad kom. Te go rocz na ak cja kon tro l na kon -
cen tru je się na ro bo tach re mon to wych oraz pra cach de kar skich
i przy na pra wach da chów. Pod czas nie za po wie dzia nych kon tro li,
in spek to rzy HSE bę dą spraw dzać sto so wa ne me to dy: pla no wa nia
i pro wa dze nia prac na wy so ko ści, in sta lo wa nia, kon tro lo wa nia, uży -
wa nia i kon ser wa cji urzą dzeń, or ga ni za cji pla cu bu do wy, tak aby
za po bie gać po tknię ciom i upad kom. Zwró cą ta kże uwa gę na kwe -
stie utrzy ma nia nie za sta wio nych przejść i scho dów bądź roz wią -
za nie pro ble mu skła do wa nia nie po trzeb nych ma te ria łów i od pa dów
po za ob sza ra mi pra cy. W ubie głym ro ku bry tyj scy in spek to rzy skon -
tro lo wa li 1759 bu dów i 2145 wy ko naw ców. Wy da li po nad 270 na -
ka zów wstrzy mu ją cych nie bez piecz ne pra ce, z któ rych wie le wią -
za ło się z ro bo ta mi na wy so ko ści.

W ma ju 2007 r. w mie ście Ro ther ham ro bot nik za trud nio ny
przez ra dę mia sta zo stał śmier tel nie po trą co ny przez co fa ją cą
wy wrot kę, któ ra wio zła as falt na bu do wę dro gi. W lu tym br. sąd
ko ron ny wy dał wy rok, uzna jąc Ra dę Mia sta Ro ther ham win ną na -
ru sze nia art. 2 (1) Usta wy o bhp z 1974 r. i na ło żył grzyw nę w wy -
so ko ści 75 tys. fun tów oraz za są dził zwrot kosz tów na su mę po -
nad 18 tys. fun tów. Wy ko naw cę ro bót rów nież uzna no win nym
na ru sze nia art. 3 (1) tej sa mej usta wy i uka ra no grzyw ną w wy -
so ko ści 30 tys. fun tów i 12 tys. z ty tu łu zwro tu kosz tów. In spek -
tor HSE po wie dział, że ten wy pa dek wy raź nie wska zu je na ko -
niecz ność roz wa żne go pla no wa nia ru chu po jaz dów w miej scu pra -
cy, aby nie ist nia ło ry zy ko dla pra cow ni ków ani prze chod niów.
W roz pa try wa nym przy pad ku wca le nie kon tro lo wa no ru chu wy -
wro tek, cho ciaż mu sia ły one co fać na dłu gich od cin kach. Nie by -
ło oso by wy zna czo nej do kie ro wa nia ru chem i roz ła dun kiem. Ofia -
ra wy pad ku czę ścio wo nie sły sza ła, z po wo du na ra że nia na ha -
łas w pra cy, o czym prze ło że ni wie dzie li, ale nie pod ję li dzia łań
w ce lu prze pro wa dze nia oce ny, czy pra cow nik na dal mo że pra -
co wać przy ro bo tach dro go wych. Wy ko naw ca ro bót ta kże za nie -
dbał za sto so wa nie prak tycz nych środ ków ostro żno ści, np. nie po -
in stru ował kie row cy, aby przed co fa niem upew nił się, czy nie ma

osób za wy wrot ką. Rów nież w ka bi nie nie za in sta lo wa no sys te -
mu CCTV (te le wi zji prze my sło wej), aby wy eli mi no wać mar twy
punkt przy ob ser wa cji ob sza ru za cię ża rów ką.

Na wet 75 osób gi nie co ro ku w wy pad kach po jaz dów wy ko rzy -
sty wa nych ja ko na rzę dzie pra cy. Kie row cy ko rzy sta ją cy z wła sne -
go lub fir mo we go sa mo cho du w pra cy uczest ni czą na wet w 30%
wszyst kich ko li zji dro go wych. Ta kie in for ma cje po da ne zo sta ły
do wia do mo ści pu blicz nej przez Urząd Bez pie czeń stwa Dro go -
we go (RSA) i Ir landz ką In spek cję Pra cy (HSA) w mar cu br., wraz
z roz po czę ciem kam pa nii pro mu ją cej bez pie czeń stwo na dro gach.
Jej ce lem jest uświa do mie nie pra co daw com cią żą cej na nich, zwią -
za nej z tym, od po wie dzial no ści. Kam pa nia pro mo wa na m.in. po -
przez spot emi to wa ny w kra jo wych sta cjach ra dio wych, za chę ca
pra co daw ców do za po zna nia się z po rad ni kiem opra co wa nym
przez wspo mnia ne po wy żej in sty tu cje (RSA i HSA), do ty czą cym
pro wa dze nia po jaz dów przez pra cow ni ków w trak cie wy ko ny wa -
nia pra cy. Za wie ra on m.in. wska zów ki bez piecz ne go za cho wa -
nia na dro dze w trak cie pra cy. Wska zów ki w for ma cie CD Rom
mo gą być po bra ne bez płat nie ze stron in ter ne to wych: 

www.rsa.ie oraz www.hsa.ie

Cho ciaż te le pra ca wy ko ny wa na jest przez nie wiel ką gru pę pra -
cow ni ków Unii Eu ro pej skiej, od se tek ten wzrósł z 5% w ro ku 2000
do 7% w ro ku 2005. No wy ra port Eu ro pej skiej Fun da cji na Rzecz
Po pra wy Wa run ków Ży cia i Pra cy Eu ro fo und pt. „Te le pra ca w Unii
Eu ro pej skiej” ba da wskaź ni ki do ty czą ce te le pra cy we wszyst -
kich 27 pań stwach człon kow skich i Nor we gii. Za wie ra on rów -
nież ana li zę kwe stii zwią za nych z za trud nie niem i wa run ka mi pra -
cy te le pra cow ni ków. Pod kre śla się w nim m.in. fakt, że pra cow -
ni cy w tej gru pie na po ty ka ją na spe cy ficz ne pro ble my zwią za ne
np. z do stę pem do szko leń, izo la cją spo łecz ną, a ta kże za tar ciem
gra nic po mię dzy pra cą za wo do wą i ży ciem ro dzin nym. Nie mniej
jed nak, ad mi ni stra cje rzą do we i part ne rzy spo łecz ni po zy tyw nie
po strze ga ją tę in no wa cyj ną for mę pra cy. Ca ły ra port do stęp ny
jest na stro nie fun da cji pod ad re sem:

www.eu ro fo und.eu ro pa.eu/eiro/
stu dies/tn0910050s/tn0910050s.htm

Fun da cja Eu ro fo und z sie dzi bą w Du bli nie roz po czę ła pra ce
nad przy go to wa niem pią te go Eu ro pej skie go Ba da nia Wa run ków
Pra cy. D koń ca kwiet nia br. Eu ro fo und we współ pra cy z Gal lup Eu -
ro pe za da 120 py tań oko ło 43 ty siąc om pra cow ni ków w 34 pań -
stwach Unii Eu ro pej skiej. Ba da nie Fun da cji po zwo li do ko nać uni -
kal ne go na ska lę eu ro pej ską po rów na nia ta kich za gad nień, jak czas
pra cy, na ra że nie na za gro że nia za wo do we, bez pie czeń stwo i zdro -
wie, or ga ni za cja pra cy, rów no wa ga po mię dzy ży ciem za wo do wym
i pry wat nym, szko le nia, sa tys fak cja z pra cy itp. Ce lem ba da nia jest
po moc de cy den tom po li tycz nym w po dej mo wa niu dzia łań na rzecz
ogól nej po pra wy wa run ków ży cia i pra cy. Wię cej in for ma cji na te -
mat ba da nia fun da cji mo żna uzy skać pod ad re sem: 

www.eu ro fo und.eu ro pa.eu/ew co/su rveys/in dex.htm

Opra co wa nie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą GIP

Dys kry mi na cja             FRAN CJA

Fi nał w są dzie

Mniej wy pad ków

Ry zy ko w pracy   LUK SEM BURG

Kampania     WIEL KA BRY TA NIA

Wy so kie ka ry

Poradnik RSA i HSA    IR LAN DIA

Te le pra ca

Wa run ki pra cy
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Na ka zy wy da wa ne by ły w związ ku
z art. 21a ust. 1 usta wy z 1981 r. (obec nie
art. 33 ust. 1 pkt. 1 usta wy z 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy),
w for mie de cy zji ad mi ni stra cyj nej, któ ra,
jak ka żda de cy zja, pod le ga kon tro li są du
ad mi ni stra cyj ne go na pod sta wie art. 3 § 2
pkt. 1 usta wy z 30 sierp nia 2002 r. – Pra -
wo o po stę po wa niu przed są da mi ad mi ni -
stra cyj ny mi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.). Wy da wa ne od prze szło 8 lat na ka zy
wy pła ty by ły wie lo krot nie przed mio tem
roz strzy gnięć wo je wódz kich są dów ad mi -
ni stra cyj nych oraz skarg ka sa cyj nych
do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.
W roz strzy gnię ciach WSA i NSA za war ta
zo sta ła wszech stron na oce na pra wi dło wo -
ści wy da wa nia na ka zu wy pła ty przez in -
spek to rów pra cy. 

Za rzu ty 
do roz strzy gnię cia

Mo żli wość wy da wa nia przez in spek to -
rów pra cy na ka zu wy pła ty sta no wi ła źró dło
licz nych po le mik i za strze żeń już na eta pie
prac le gi sla cyj nych w 2001 r. Echo tych po -
le mik po wra ca w od wo ła niach pra co daw ców
od na ka zów wy pła ty. Kon tro wer sje do ty czą -
ce tej de cy zji spro wa dza ły się i spro wa dza -
ją głów nie do za rzu tu, że sto so wa nie na ka -
zu w spra wach do ty czą cych wy na gro dzeń
ozna cza in ge ren cję or ga nu in spek cji pra -
cy w sfe rę spraw cy wil nych za strze żo -
nych do wła ści wo ści są dów po wszech -
nych. Przy ta cza ne są ar gu men ty, że od 25
sierp nia 2001 r. no we li za cja usta wy da ła
pra cow ni ko wi mo żli wość wy bo ru dro gi
do cho dze nia rosz czeń po mię dzy skar gą
do in spek cji pra cy, a po zwem do są du pra -
cy. Za rzu ty do ty czą rów nież mo żli wo ści roz -
strzy ga nia w tej sa mej spra wie przez sąd
pra cy i or gan ad mi ni stra cji. 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny, w uza sad nie -
niu po sta no wie nia z 13 mar ca 2008 r.
SK 5/071, wy ja śniał: w pol skim pra wie ist -
nie ją in sty tu cje umo żli wia ją ce ochro nę
przed sy tu acja mi jak po wy ższa. Przy kła do -
wo wska zać mo żna art. 365 § 1 kpc, sta -
no wią cy, że orze cze nie pra wo moc ne wią -
że nie tyl ko stro ny i sąd, któ ry je wy dał,
lecz rów nież in ne są dy oraz in ne or ga ny
pań stwo we i or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, a w wy pad kach w usta wie prze wi dzia -
nych ta kże in ne oso by. Nad zwy czaj ny
tryb we ry fi ka cji de cy zji prze wi dzia ny jest
rów nież w usta wie z dnia 14 czerw ca 1960
r. – Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
ze zm.; da lej: kpa), któ re go prze pi sy sto -
su je się od po wied nio w spra wach nie ure -
gu lo wa nych w usta wie o PIP z 1981 r.
(art. 10 usta wy o PIP z 1981 r.)

W cy to wa nym po sta no wie niu TK jed -
no znacz nie wska zał, że isto tą na ka zu
za pła ty jest skło nie nie pra co daw cy do wy -
peł nie nia cią żą ce go na nim wzglę dem pra -
cow ni ka obo wiąz ku wy pła ty wy na gro -
dze nia lub in ne go świad cze nia zwią za ne -
go z pra cą, wy ni ka ją ce go z po wszech nie
obo wią zu ją cych prze pi sów z za kre su pra -
wa pra cy, na stra ży któ rych stoi wła śnie
PIP (art. 1 usta wy o PIP z 1981 r.). PIP
jest bo wiem je dy nym pań stwo wym or ga -
nem nad zor czo -kon tro l nym usta la ją cym
fakt i za kres na ru sze nia prze pi sów pra wa
pra cy do ty czą cych nie tyl ko za sad bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, ale ta kże ta kich
kwe stii jak for ma i treść umów o pra cę,
roz wią zy wa nie sto sun ku pra cy czy wy na -
gro dze nie i in ne świad cze nia zwią za ne ze
sto sun kiem pra cy. Upraw nie nia PIP ma -
ją cha rak ter po wszech ny, obej mu ją bo -
wiem wszyst kich pra co daw ców (zob. M.
Fla siń ski, Kon tro la i nad zór Pań stwo wej
In spek cji Pra cy – gra ni ce upraw nień,

„Pra ca i Za bez pie cze nie Spo łecz ne”
nr 10/1997). Za rzu ty ska rżą cej, że in spek -
tor, wy da jąc na kaz za pła ty, in ge ru je
w sto sun ki cy wil no praw ne mię dzy stro na -
mi, wkra cza jąc tym sa mym w ma te rię za -
strze żo ną dla są du po wszech ne go, są za -
tem nie upraw nio ne, gdyż wy ni ka ją z błęd -
ne go poj mo wa nia funk cji na ka zu za pła ty.
Na kaz jest de cy zją ad mi ni stra cyj ną, któ -
rej ad re sa tem jest zo bo wią za ny do wy ko -
na nia okre ślo ne go w nim obo wiąz ku pra -
co daw ca. Po wsta je w ten spo sób sto su nek
ad mi ni stra cyj ny mię dzy or ga na mi PIP
a kon tro lo wa nym pra co daw cą.

Na le ży za TK pod kre ślić, że ce lem po -
stę po wa nia pro wa dzo ne go przez in spek -
to ra pra cy i za koń czo ne go wy da niem na -
ka zu wy pła ty, jest wy łącz nie kon tro la
prze strze ga nia przez pra co daw cę prze pi -
sów pra wa pra cy, a nie roz strzy ga nie in dy -
wi du al nych rosz czeń pra cow ni ków. 

We dług TK, za sad ni czą kwe stią jest od -
po wiedź na py ta nie, czy in spek tor pra cy
w ka żdej sy tu acji mo że sko rzy stać z upraw -
nie nia do wy da nia de cy zji na ka zu ją cej
pra co daw cy wy pła tę na le żne go wy na gro -
dze nia za pra cę, a ta kże in ne go świad cze -
nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi. Wy czer -
pu ją cej od po wie dzi na to py ta nie udzie la
in spek to rom pra cy za rów no orze cze nie
TK, jak i orzecz nic two są dów ad mi ni stra -
cyj nych z lat 2001-2008.

Do wo dy za...

Do wo dy do ku men tu ją ce obo wią zek wy -
pła ty pra cow ni ko wi okre ślo ne go de cy zją
wy na gro dze nia kil ka krot nie bu dzi ły wąt pli -
wo ści są dów ad mi ni stra cyj nych. Szcze gól -
nie wy raź nie zna la zło to od zwier cie dle nie
w uza sad nie niu wy ro ku WSA w Gli wi cach
z 13 mar ca 2007 r., sygn. akt IV SA /Gl
340/062, po twier dzo ne go wy ro kiem NSA

W oce nie są dów ad mi ni stra cyj nych

Na ka zy wy pła ty
Gra ży na Wło dek

W przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia prze pi sów pra wa pra cy in spek to rzy pra cy od 25 sierp -
nia 2001 r. upraw nie ni są do na ka za nia pra co daw cy wy pła ty na le żne go wy na gro dze nia za pra -
cę, a ta kże in ne go świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi. Upraw nie nie to wcze śniej
wy ni ka ło z art. 9 pkt. 2a usta wy z 6 mar ca 1981 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2000
r. Nr 124, poz. 1326 ze zm.), a od 1 lip ca 2007 r. z art. 11 pkt. 7 Usta wy z 13 kwiet nia 2007 r.
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.).

w War sza wie z 3 lip ca 2008 r. sygn.
akt I OSK 1135/073. 

Wska zu jąc na na ru sze nie po sta no wień
art. 7 ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go (w to ku po stę po wa nia or gan ad -
mi ni stra cji po dej mu je wszel kie nie zbęd ne
kro ki do do kład ne go wy ja śnie nia sta nu fak -
tycz ne go) oraz art. 77 § 1 te go ko dek su (or -
gan ad mi ni stra cji obo wią za ny jest w spo -
sób wy czer pu ją cy ze brać i roz pa trzyć ca -
ły ma te riał do wo do wy) oba są dy ne ga tyw -
nie oce ni ły przed sta wio ną w spra wie do -
ku men ta cję z kon tro li. Dzia ła nia or ga nów
in spek cji pra cy nie od po wia da ją obo wią zu -
ją cym prze pi som pra wa, po nie waż w przed -
mio to wej spra wie po stę po wa nie do wo do -
we ogra ni czy ło się do skie ro wa nia ja kie goś
żą da nia pod ad re sem ko pal ni i do przed -
ło że nia przez nią ja kie goś ze sta wie nia.
W ak tach spra wy brak jest choć by wy ryw -
ko wej kon tro li pra wi dło wo ści przed ło żo ne -
go ze sta wie nia, a co do pie ro zwe ry fi ko wa -
nia wszyst kich da nych w nim za miesz czo -
nych. Z żad ne go in ne go do ku men tu nie wy -
ni ka rów nież, by ta ka kon tro la by ła prze -
pro wa dzo na w sto sun ku do ka żde go z pra -
cow ni ków wy mie nio nych w za łącz ni ku. Sąd
zda je so bie spra wę z te go, że or gan in spek -
cji pra cy ma ogra ni czo ne mo żli wo ści ka -
dro we i cza so we, by w spo sób pra wi dło wy
wy ko nać wska za ne czyn no ści, na le ży jed -
na kże pa mię tać o tym, że wy da nie na ka -
zu na kła da na pra co daw cę okre ślo ne obo -
wiąz ki, a za tem ka żdy ta ki obo wią zek
mu si mieć umo co wa nie w sta nie praw nym
i fak tycz nym.

Po le mi ka stron

Czę sto w cza sie kon tro li z za kre su cza -
su pra cy lub wy na gro dzeń, szcze gól nie in -
spi ro wa nych skar gą pra cow ni ka, in spek tor
pra cy otrzy mu je od pra co daw cy, je go rad -
cy praw ne go lub pra cow ni ka kadr wy ja śnie -
nie lub opi nię od mien ną od pre zen to wa -
nej przez in spek cję pra cy. Pra co daw ca, po -
mi mo spo rzą dzo ne go na żą da nie in spek -
to ra wy li cze nia lub ze sta wie nia da nych,
kwe stio nu je pra wo pra cow ni ka do wy li czo -
ne go wy na gro dze nia lub wy so kość te go wy -
na gro dze nia. Wy da nie w ta kiej sy tu acji na -
ka zu wy pła ty jest, zda niem są dów ad mi ni -
stra cyj nych, dzia ła niem bez praw nym. Jak
pod kre ślił NSA w uza sad nie niu wy ro ku
z 12 kwiet nia 2007 r. sygn.
akt I OSK 933/064 – Na pod sta wie art. 9
pkt 2a usta wy z dnia 6 mar ca 1981 r. o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy or ga ny Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy upraw nio ne są do na -
ka za nia pra co daw cy wy pła ty na le żne go wy -

na gro dze nia za pra cę, a ta kże in ne go
świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni -
ko wi. Na le ży za uwa żyć jed nak, że ta ka in -
ge ren cja in spek to ra pra cy mo że do ty -
czyć je dy nie sy tu acji nie spor nych. Pod kre -
ślał to na roz pra wie sam peł no moc nik or -
ga nu wska zu jąc, że prze pis art. 9 pkt. 2a
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy po -
zwa la na ka zać wy pła tę na le żne go wy na gro -
dze nia za pra cę lub in ne go świad cze nia
przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi, gdy na le -
żność ta jest wy li czo na i bez spor na. Nie
mo żna uznać, iż sy tu acja ma cha rak ter nie -
spor ny, je że li z prze bie gu po stę po wa nia
wy raź nie wy ni ka, iż jed na ze stron, mia no -
wi cie pra co daw ca, kwe stio nu je pod sta wę
praw ną i wy so kość na le żne go świad cze nia.

Świad cze nie 
bez spor ne

Już w 2001 r. Ko mi sja Praw na Głów ne -
go In spek to ra Pra cy w sta no wi sku 
z 1 sierp nia 2001 r. opu bli ko wa nym w Biu -
le ty nie Urzę do wym PIP nr 3/2001,
poz. 36.11 wska za ła, że na ka zy, o któ rych
mo wa w art. 9 pkt. 2a usta wy o PIP po win -
ny być wy da wa ne przez in spek to rów pra -
cy je dy nie w sy tu acjach, gdy wy na gro dze -
nie za pra cę lub in ne świad cze nie pra cow -
ni cze ma cha rak ter bez spor ny. Wska zu je
na to uży te w ww. prze pi sie okre śle nie „na -
le żne”.

W prak ty ce, ww. na kaz po wi nien do ty -
czyć świad czeń na li czo nych i za twier dzo -
nych do wy pła ty przez pra co daw cę, jed nak
– z ja kichś wzglę dów – nie wy pła co nych
pra cow ni ko wi.

Na ka zy te nie po win ny być wy da wa ne
ta kże w sy tu acji, gdy da ne świad cze nie pra -
cow ni cze jest przed mio tem to czą ce go
się po stę po wa nia są do we go.

Po mi mo ta kie go sta no wi ska Ko mi sji
Praw nej in spek to rzy po dej mo wa li pró bę
wy da nia de cy zji w sy tu acjach spor nych.
W wy ni ku skarg pra co daw ców do są dów ad -
mi ni stra cyj nych ta kie na ka zy wy pła ty są
uchy la ne, gdyż, jak pod kre ślił w jed nym
z orze czeń (wy rok z 13 lip ca 2006
r. I OSK 1400/055) Na czel ny Sąd Ad mi ni -
stra cyj ny w War sza wie – w przy pad ku wy -
stą pie nia spo ru o rosz cze nie ze sto sun ku
pra cy, in spek tor pra cy nie mo że na ło żyć
obo wiąz ku wy pła ty na le żne go pra cow ni ko -
wi wy na gro dze nia. Obo wią zek ten nie
ma bo wiem cha rak te ru wy ma gal ne go,
a to z uwa gi na to czą cy się przed są dem
po wszech nym spór, któ re go przed mio tem
jest to, czy pra co daw ca jest zo bo wią za ny
do wy pła ty świad czeń na rzecz pra cow ni -

ka, a je śli tak, to w ja kim roz mia rze. In -
spek tor pra cy wy da jąc na kaz wy pła ty wy -
na gro dze nia nie mo że za tem roz strzy gać
o rosz cze niu pra cow ni ka. W tym za kre sie
zgod nie z art. 262 usta wy z dnia 26
czerw ca 1974 r. – Ko deks pra cy (tekst
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zm.) kom pe ten cja przy na le ży do są du po -
wszech ne go – są du pra cy.

Rów nież w wy ro ku z 12 kwiet nia 2007
r. I OSK 933/064 NSA wska zu je, że w przy -
pad ku wy stą pie nia spo ru o rosz cze nie ze
sto sun ku pra cy, in spek tor pra cy nie mo -
że na ło żyć obo wiąz ku wy pła ty na le żne go
pra cow ni ko wi wy na gro dze nia, gdyż roz pa -
try wa nie rosz cze nia okre ślo ne go pra cow -
ni ka o za pła tę wy na gro dze nia na le ży do są -
du po wszech ne go zgod nie z art. 2 § 1
w związ ku z art. 1 kpc. Prze pis art. 9 pkt 2a
usta wy z dnia 6 mar ca 1981 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1362 ze zm.), sta no wią cy pod -
sta wę na ka zu płat ni cze go in spek to ra pra -
cy nie jest bo wiem prze pi sem szcze gól nym
wzglę dem ko dek su po stę po wa nia cy wil ne -
go i nie po wo du je wy łą cze nia ko gni cji są -
dów po wszech nych z roz strzy ga nia rosz -
czeń ze sto sun ku pra cy.

Pra cow nik stro ną? 

W po stę po wa niu pro wa dzo nym przez in -
spek to ra pra cy stro ną jest pra co daw ca.
W tej oczy wi stej i nie bu dzą cej wąt pli wo -
ści in spek to rów pra cy spra wie nie spo dzie -
wa ną dys ku sję wy wo łał wy rok II SA/
Łd 1141/036 z 16 paź dzier ni ka 2003 r.
Ośrod ka Za miej sco we go NSA w Ło dzi
(do 31.12.2003 r są dow nic two ad mi ni -
stra cyj ne by ło jed no in stan cyj ne), w któ rym
NSA stwier dza: Pra cow nik jest stro ną po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go przed pań -
stwo wym in spek to rem pra cy, je że li przed -
mio tem po stę po wa nia jest na ka za nie pra -
co daw cy wy pła ce nia wy na gro dze nia te mu
pra cow ni ko wi.

Ten po gląd nie utrwa lił się w orzecz nic -
twie, po mi mo że WSA, wzo ru jąc się na cy -
to wa nym wy ro ku, wy da wa ły po dob ne roz -
strzy gnię cia. W spra wie I OSK 455/057 z 21
grud nia 2005 r. Na czel ny Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny w War sza wie, roz pa tru jąc skar gę ka -
sa cyj ną, jed no znacz nie stwier dził, że pra -
cow ni cy, któ rym nie wy pła co no do dat ku
do wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach
nad licz bo wych i na ka za no pra co daw cy tę
wy pła tę nie są, w ro zu mie niu art. 28 kpa
stro na mi po stę po wa nia, w któ rym zo stał
wy da ny na kaz. Roz strzy gnię cie ta kie zo sta -
ło po wtó rzo ne w wy ro kach NSA:
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Bez za bez pie czeń 
i po za prze pi sa mi

Wstrzy ma nie ro bót na ka zał in spek tor
pra cy OIP Bia ły stok na bu do wie sta cji
pa liw przy wjeź dzie do Wy so kie go Ma -
zo wiec kie go. Bez po śred nią przy czy ną
wy da nia ta kiej de cy zji by ło pro wa dze nie
prac w spo sób za gra ża ją cy ży ciu lub zdro -
wiu człon ków eki py bu dow la nej. Upa dek

z nie za bez pie czo nej kon struk cji po -
wsta ją ce go wła śnie da chu, w ka żdej
chwi li mógł za koń czyć się śmier cią.

Pra ce spa wal ni cze zwią za ne z mon -
ta żem wia ty nad sta cją pa liw prze pro wa -
dza ne by ły z po mo stu ro bo cze go o wy -
so ko ści ok. 4,5 m, roz pię te go po mię dzy
czte re ma ko lum na mi rusz to wa nia ty pu
„War sza wa”. Kon struk cję te go rusz to wa -
nia wy ko na no nie zgod nie z wy ma ga nia -
mi obo wią zu ją cych prze pi sów bhp, tj.:

● te ren pod rusz to wa niem nie był wy -
rów na ny i wy po zio mo wa ny,

● w ce lu wy po zio mo wa nia kon struk -
cji ko lumn rusz to wań, ra my usta wio no
na pod kła dach z de sek, któ re nie przy -
le ga ły do grun tu na ca łej swo jej po -
wierzch ni po sa do wie nia, nie uży to pod -
sta wek śru bo wych,

● nie za sto so wa no po prze czek prze -
kąt nych usztyw nia ją cych po szcze gól ne
ko lum ny rusz to wań,

● nie za ko twio no rusz to wa nia,

● nie za in sta lo wa no ba lu strad
na ostat nim po zio mie ro bo czym, z któ -
re go wy ko ny wa ne by ły pra ce spa wal ni -
cze; pra cow nik nie był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści.

Po nad to je den z ro bot ni ków pra co wał
na kon struk cji da chu wia ty, na wy so ko -
ści ok. 5,5 m i nie był w ża den spo sób
za bez pie czo ny przed upad kiem z wy so -
ko ści. Pra co daw ca nie okre ślił szcze gó -
ło wych wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy przy wy ko ny wa niu prac szcze -
gól nie nie bez piecz nych, w tym pra cy
na wy so ko ści po nad 4 m. Nie za pew nił
bez po śred nie go nad zo ru nad ty mi pra -
ca mi na bu do wie.

W związ ku z nie obec no ścią na te re -
nie bu do wy pra co daw cy lub in nej oso by
kie ru ją cej ro bo ta mi, pra co daw cę po in -
for mo wa no te le fo nicz nie o stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ściach i wy da no de -
cy zję wstrzy ma nia wy ko ny wa nia prac bu -
dow la nych.

Pod
inspektorską

lupą

– z 10 ma ja 2006 r. I OSK 1107/058 Cho -
ciaż nie wąt pli wie pra cow nik jest pod mio -
tem za in te re so wa nym wy ni kiem po stę po -
wa nia pro wa dzo ne go przez in spek to ra
pra cy, to brak pod staw do przy zna wa nia
mu sta tu su stro ny w po stę po wa niu pro wa -
dzo nym w związ ku z na ru sze niem prze pi -
sów pra wa pra cy przez pra co daw cę,
w opar ciu o prze pis po zwa la ją cy na po dej -
mo wa nie wład czych roz strzy gnięć wo bec
te goż pra co daw cy. In dy wi du al ne rosz cze -
nia pra cow ni cze, zwią za ne z na ru sze niem
pra wa przez pra co daw cę, nie da ją pra wa
pod mio to we go do do ma ga nia się pod ję cia
dzia łań wład czych i wy da nia roz strzy gnię -
cia na rzecz pra cow ni ka.

Cy wil no praw ne in te re sy pra cow ni -
ka pod le ga ją ochro nie w in nym try bie
– są do wym, uru cha mia nym na je go
wnio sek. Po dzie lić na le ży po gląd wy -
ra żo ny w uza sad nie niu skar gi ka sa cyj -
nej, że ża den prze pis usta wy o PIP nie
da je pra cow ni ko wi praw nych pod staw
do do cho dze nia ta kich rosz czeń w po -
stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym przed or -
ga na mi in spek cji. W ra mach po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go stro ną jest je -
dy nie pra co daw ca, po nie waż to w sto -
sun ku do nie go wy da wa ne są wład cze
roz strzy gnię cia i to na nie go na kła da -
ne są obo wiąz ki. In te res pra cow ni ków
w tym po stę po wa niu jest in te re sem
fak tycz nym, wy ra ża ją cym się w otrzy -
ma niu świad czeń, któ rych mo gą sa mo -
dziel nie do cho dzić na dro dze są do wej
przed są dem po wszech nym.

– z 22 lu te go 2006 r. I OSK 873/059

Ja ko za sad ny oce nić na le ży za rzut na ru sze -
nia przez sąd pierw szej in stan cji art. 10
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy
przez przy ję cie po glą du, iż w po stę po wa -
niu przed in spek to rem pra cy, któ re go
przed mio tem jest na ka za nie pra co daw cy
wy pła ce nia pra cow ni kom świad czeń pie -
nię żnych, pra cow nik jest stro ną po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go. 

Na ka zy in spek to ra pra cy za wie ra ją ce
obo wią zek za pła ty przez pra co daw ców
na rzecz pra cow ni ków okre ślo nych kwot
pie nię żnych z ty tu łu wy na gro dzeń lub in -
nych świad czeń pie nię żnych dla pra cow ni -
ków, nie two rzą żad ne go pra wa i nie mo -
gą być przez nich sa mo dziel nie eg ze kwo -
wa ne. 

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny nie po -
dzie la po glą du są du pierw szej in stan cji co
do uzna nia pra cow ni ków ja ko stron po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w tej spra wie. 

– z 5 stycz nia 2007 r. I OSK 577/0610

W po stę po wa niach kon tro l nych za koń -

czo nych wy da niem na ka zu w for mie de cy -
zji pra cow nik, któ re go na le żność zo sta ła
okre ślo na na ka zem, nie jest stro ną po stę -
po wa nia. 

Na kaz za pła ty wy da ny w try bie art. 21a
ust. 1 pkt. 1 usta wy o Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy do ty czy na le żno ści bez spor nie
przy słu gu ją cych pra cow ni ko wi i wią że tyl -
ko pra co daw cę. Skar ga ka sa cyj na traf nie
za rzu ci ła na ru sze nie przez sąd pierw szej
in stan cji prze pi su art. 28 kpa przez uzna -
nie, iż w spra wie pro wa dzo nej przez pań -
stwo we go in spek to ra pra cy w przed mio -
cie na ru sze nia przez za kład pra cy prze pi -
sów pra wa pra cy w na stęp stwie nie wy pła -

ce nia na le żnych pra cow ni kom świad czeń
ze sto sun ku pra cy, pra cow ni cy są stro ną
te go po stę po wa nia. Z te go wzglę du Na czel -
ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny, w skła dzie roz po -
zna ją cym tę spra wę, nie po dzie lił sta no wi -
ska za ję te go we wska za nym w uza sad nie -
niu za ska rżo ne go wy ro ku orze cze niu NSA
z dnia 16 paź dzier ni ka 2003 r., sygn.
II SA/Łd 1141//03. 

W cy to wa nym orze cze niu (I OSK
577/0610) NSA jed no znacz nie wska zał, że
pra cow nik jest stro ną sto sun ku pra cy
i rosz czeń swo ich, wy ni ka ją cych z te go
sto sun ku mo że do cho dzić wy łącz nie
w po stę po wa niu przed są dem po wszech -
nym – są dem pra cy (art. 461 § 1 kpc). Nie
ma on mo żli wo ści do cho dze nia tych na -
le żno ści w dro dze po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go, po nie waż nie łą czy go z pra -
co daw cą sto su nek ad mi ni stra cyj ny. Sto -
su nek ta ki ist nie je na to miast po mię dzy or -
ga na mi Pań stwo wej In spek cji Pra cy i pra -
co daw ca mi kon tro lo wa ny mi przez tę in -

spek cję w za kre sie prze strze ga nia pra wa
pra cy (art. 1 usta wy z dnia 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy). Kon tro le obej mu ją, mię dzy in ny mi
pra wi dło wość wy pła ca nia pra cow ni kom
wy na gro dzeń za pra cę i in nych świad czeń
wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. Nie
ozna cza to jed nak, że w po stę po wa niach
kon tro l nych za koń czo nych wy da niem na -
ka zu w for mie de cy zji pra cow nik, któ re -
go na le żność zo sta ła okre ślo na na ka -
zem, jest stro ną po stę po wa nia. Ce lem po -
stę po wa nia pro wa dzo ne go przez in spek -
to ra pra cy jest ogól na kon tro la prze -
strze ga nia w za kła dzie pra cy prze pi sów

pra wa pra cy. Rów nież ce lem kon tro -
li skar go wej nie jest roz strzy ga nie in -
dy wi du al nych rosz czeń pra cow ni -
czych. Pra cow nik nie ma w tym po stę -
po wa niu wła sne go in te re su praw ne -
go, lecz mo że mieć tyl ko in te res fak -
tycz ny. In spek tor pra cy nie mo że
wład czo roz strzy gać o za sad no ści
spor nych rosz czeń pra cow ni ka. Dla -
te go na kaz wy pła ty wy da ny w try bie
art. 33 ust. 1 pkt 1 usta wy z 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy do ty czy na le żno ści bez spor nie
przy słu gu ją cych pra cow ni ko wi i wią -
że tyl ko pra co daw cę. 

Gra ży na Wło dek
OIP Zie lo na Gó ra

Przy pi sy

1. Po sta no wie nie Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go z 13.02.2008 r. SK 5/07

2. Wy rok WSA w Gli wi cach z 13 mar -
ca 2007 r., sygn. akt IV SA/Gl 340/06

3. Wy rok NSA w War sza wie z 3 lip -
ca 2008 r., sygn. akt I OSK 1135/07

4. Wy rok NSA w War sza wie z 12 kwiet -
nia 2007 r., sygn. Akt I OSK 933/06

5. Wy rok NSA w War sza wie z 13 lip -
ca 2006 r., I OSK 1400/05

6. Wy rok NSA Ośro dek Za miej sco wy
w Ło dzi z 16 paź dzier ni ka 2003 r.,
II SA/Łd 1141/03

7. Wy rok NSA w War sza wie z 21 grud -
nia 2005 r., I OSK 455/05

8. Wy rok NSA w War sza wie z 10 ma -
ja 2006 r., I OSK 1107/05

9. Wy rok NSA w War sza wie z 22 lu te -
go 2006 r., I OSK 873/05

10. Wy rok NSA w War sza wie z 5 stycz -
nia 2007 r., I OSK 577/06

11. Sta no wi sko Ko mi sji Praw nej Głów -
ne go In spek to ra Pra cy, Biu le tyn Urzę do -
wy nr 3/2001 poz. 36

Uwa ga, wa żne

Zma so wa ne kon tro le na bu do wach
Od 22 mar ca do 22 kwiet nia br. in spek to rzy pra cy prze pro wa dzą zma so wa ne kon tro le na pla -
cach bu do wy w ca łym kra ju. Ce lem wzmo żo nych dzia łań kon tro l nych jest li kwi da cja bez po -
śred nich za gro żeń dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków, zwią za nych z pra cą na wy so ko ści.
O wy ni kach kon tro li po wia do mi my po ich za koń cze niu.



Bo nar ka Ci ty Cen ter w Kra ko wie na zy wa na ta kże Bo ną jest obec nie naj -
więk szym cen trum han dlo wo–usłu go wo–roz ryw ko wym w Ma ło pol sce.
Na wszyst kich eta pach prac tej trwa ją cej 256 dni in we sty cji, z uwa gi na jej
wiel kość, krót ki ter min wy ko na nia oraz prze wi dy wa ną licz bę pod mio tów
re ali zu ją cych, sta ły nad zór spra wo wa li in spek to rzy pra cy z OIP w Kra ko -
wie. Prze pro wa dzi li w su mie 82 kon tro le przed się bior ców za trud nia ją cych
łącz nie 1807 pra cow ni ków.

Cen trum han dlo wo -roz ryw ko we skła da
się z dwu po zio mo wej ga le rii han dlo wej
o po wierzch ni naj mu oko ło 90.000 m2, par -
kin gów z oko ło 3.200 miej sca mi po sto jo wy -
mi, sys te mem dróg we wnętrz nych po łą czo -
nych z miej ską in fra struk tu rą dro go wą. 

Dru gi i trze ci etap in we sty cji Bo nar ka Ci -
ty Cen ter prze wi du je wy ko na nie wy so kiej
kla sy czte rech biu row ców oraz osie dla
miesz ka nio we go.

Fot. R. Pasikowski

W ra mach pierw sze go eta pu bu do wy Bo nar ka Ci ty Cen ter po wsta ło wie lo funk cyj ne cen trum miej skie, w któ rym znaj du je się 270
skle pów, punk ty usłu go we, re stau ra cje, pu by, ka wiar nie, wiel ko ekra no we ki no i in ne miej sca zwią za ne z roz ryw ką, re kre acją, kul tu rą.

Bo na pod nadzorem
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Kró lo wa Bo na za go spo da ro wa ła wiel kie
po ła cie nie użyt ków, bu do wa ła mo sty, mły -
ny, tar ta ki, za lud nia ła pust ki. Roz bu do wy -
wa ła mia sta nada ne jej ja ko „Opra wa Pol -
skich Kró lo wych”. Czę sto ma wia ła: „U was
du ka ty le żą na go ściń cach, schy lić się je -
no, aże by je ze brać. Nikt nie chce? Tym le -
piej dla mnie”. I trze ba przy znać, że Bo -
nar ka Ci ty Cen ter na wią zu je do jej zmy słu
prak tycz ne go.

Współ cze sna Bo na to miej sce szcze gól -
ne w pej za żu prze my sło we go Kra ko wa.
Jest czę ścią Pod gó rza, hi sto rycz nej dziel -
ni cy Kra ko wa, le żą cej na po łu dnio wym
brze gu Wi sły. Od koń ca XIX wie ku mie ści -
ła się tu taj Fa bry ka Ce men tu, a w 1948 ro -
ku, w opar ciu o część za byt ko wych urzą -
dzeń, po wsta ła Pań stwo wa Fa bry ka Su per -
to ma sy ny Bo nar ka, prze mia no wa na póź -
niej na Za kła dy Che micz ne Bo nar ka, któ -
re za mknię to osta tecz nie w 2003 ro ku.

Przy jem ne z po ży tecz nym

La ta za nie dbań, nad mier nej eks plo -
ata cji i bra ku opie ki do pro wa dzi ły do zruj -
no wa nia te re nu Bo nar ki. Aby stwo rzyć
przy ja zną lu dziom miej ską za bu do wę, ko -
niecz na sta ła się grun tow na re kul ty wa cja
te re nu (19 ha). By ła to jed na z naj więk -
szych, je śli nie naj więk sza, re kul ty wa cja
po by łym za kła dzie prze my sło wym w Pol -
sce. To przy kład kom plek so we go dzia ła nia
w trzech płasz czy znach: eko lo gii, in fra -
struk tu ry i funk cji spo łecz nej.

W ra mach pierw sze go eta pu bu do wy
Bo nar ka Ci ty Cen ter po wsta ło wie lo funk -
cyj ne cen trum miej skie, w któ rym znaj du -
je się 270 skle pów, punk ty usłu go we, re -
stau ra cje, pu by, ka wiar nie, wiel ko ekra no -
we ki no i in ne miej sca zwią za ne z roz ryw -
ką, re kre acją, kul tu rą. Cen trum han dlo wo -

-roz ryw ko we skła da się z dwu po zio mo wej
ga le rii han dlo wej o po wierzch ni naj mu oko -
ło 90.000m2, par kin gów z oko ło 3.200
miej sca mi po sto jo wy mi, sys te mem dróg
we wnętrz nych po łą czo nych z miej ską in -
fra struk tu rą dro go wą. Etap dru gi i trze ci
in we sty cji prze wi du je wy ko na nie wy so kiej
kla sy czte rech biu row ców oraz osie dla
miesz ka nio we go.

Rok na bu do wie

W po cząt ko wej fa zie in we sty cji w 2008 r.
in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li dzia ła nia
pre wen cyj ne, w ra mach któ rych zor ga ni -
zo wa no na bu do wie spo tka nie z przed sta -
wi cie la mi in we sto ra, wszyst kich głów -
nych wy ko naw ców oraz osób nad zo ru.
Omó wio no wów czas obo wiąz ki spo czy -
wa ją ce na wszyst kich uczest ni kach pro ce -
su bu dow la ne go, w tym w za kre sie bhp
przy wy ko ny wa niu prac bu dow la no -mon -
ta żo wych na pla cu bu do wy oraz prze ka za -

no ma te ria ły in for ma cyj ne i bro szu ry
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Dzia ła nia
zmie rza ły do wdro że nia: pro gra mu kon tro -
l no -pre wen cyj ne go ma ją ce go na ce lu mo -
ni to ro wa nie prac i sa mo kon tro li pro wa dzo -
nej przez we wnętrz ne słu żby bhp. Zwięk -
sza ją ca się w szyb kim tem pie licz ba wy ko -
naw ców, w tym wy ko naw ców ró żnych na -
ro do wo ści, by ła przy czy ną ma ło sku tecz -
nych dzia łań ge ne ral ne go wy ko naw cy (fir -
my wę gier skiej) w eg ze kwo wa niu prze -
strze ga nia prze pi sów bhp. 

Na prze ło mie 2008 i 2009 ro ku in spek -
to rzy pra cy roz po czę li na bu do wie dzia ła -
nia kon tro l no -nad zor cze w po łą cze niu
z kon tro l no -pre wen cyj ny mi. Trwa ły one
do za koń cze nia bu do wy i prze ka za nia
obiek tu do użyt ko wa nia tj. 21.11.2009 ro -
ku. W cią gu 256 dni prze pro wa dzo no 82
kon tro le przed się bior ców za trud nia ją cych
łącz nie 1807 pra cow ni ków.

In spek to rzy pra cy wy eli mi no wa li 741 za -
gro żeń, w tym 642 po przez in ter wen cje

w po sta ci na ka zów ust nych w trak cie
kon tro li. Zli kwi do wa no 228 bez po śred nich
za gro żeń po przez wstrzy ma nie wy ko ny wa -
nia prac. Skie ro wa no do in nych prac 268
pra cow ni ków. Na ło żo no 77 man da tów
za 172 wy kro cze nia w łącz nej kwo -
cie 120.000 zło tych. Za sto so wa no pięć
środ ków wy cho waw czych za pięć wy kro -
czeń i skie ro wa no czte ry wnio ski do są du.
Po nad to, wy sto so wa no dwa wnio ski do Za -
kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych o pod wy -
ższe nie o 100% skład ki na ubez pie cze nie
wy pad ko we, usta la nej na naj bli ższy rok
skład ko wy dla jed nej fir my, z sie dzi bą
w Kra ko wie i dru giej, z sie dzi bą we Wro -
cła wiu.

Na ba kier z…

Naj czę ściej stwier dza ne nie pra wi dło wo -
ści zwią za ne z wy stę po wa niem bez po -
śred nich za gro żeń dla ży cia i zdro wia
pra cu ją cych po le ga ły na:

– bra ku lub nie wła ści wym za bez pie cze -
niu pra cow ni ków przed mo żli wo ścią upad -
ku z wy so ko ści, 

– nie zgod nej z prze pi sa mi bhp eks plo -
ata cji rusz to wań zmon to wa nych
(nie by ło lub by ły nie pra wi dło we:
ba lu stra dy, po mo sty ro bo cze,
pio ny ko mu ni ka cyj ne, po sa do -
wie nie, ko twie nie), bra ku od bio -
ru tech nicz ne go.

Je śli cho dzi o za kres przy go -
to wa nia i or ga ni za cji bu do wy, to
naj czę ściej stwier dza ne przez in -
spek to rów pra cy nie pra wi dło wo -
ści do ty czy ły:

– do pusz cze nia pra cow ni ka
do pra cy bez pod da nia in struk -
ta żo wi sta no wi sko we mu,

– do pusz cze nia pra cow ni ka
do pra cy bez wy ma ga ne go orze -
cze nia le kar skie go,

– eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń przez
oso by nie po sia da ją ce kwa li fi ka cji,

– nie do in for mo wa nia pra cow ni ków o ry -
zy ku za wo do wym, ja kie wią że się z wy ko -
ny wa ną przez nich pra cą,

– bra ku lub nie sto so wa nia środ ków
ochro ny in dy wi du al nej, w tym przed upad -
kiem z wy so ko ści,

– bra ku lub nie sku tecz ne go bez po -
śred nie go nad zo ru nad bez pie czeń stwem
pra cy na sta no wi skach, w szcze gól no ści
u pod wy ko naw ców z in nych wo je wództw
oraz ob co kra jow ców, wsku tek cze go do szło
do śmier tel ne go wy pad ku, 

– eks plo ata cji urzą dzeń pod do zo ro -
wych bez wy ma ga nych de cy zji – w trak cie

kon tro li uzy ska no de cy zje do pusz cza ją ce
do eks plo ata cji na bu do wie 17 urzą dzeń
pod do zo ro wych spo za te re nu Rzecz po spo -
li tej (Sło wa cja) wy da nych przez Od dział
UDT w Kra ko wie.

Z prze pust ką i ska ne rem

Rów no cze śnie z kon tro la mi, in spek to -
rzy pra cy nie prze rwa nie pro wa dzi li sze ro -
kie dzia ła nia pre wen cyj ne, re ali zo wa ne
wspól nie z in we sto rem. Zmie rza ły one
do sta łej po pra wy bez pie czeń stwa na bu -
do wie. Na wnio sek in spek to ra pra cy in we -
stor oraz ge ne ral ny wy ko naw ca za ostrzy -
li pro ce du ry wy da wa nia elek tro nicz nych
prze pu stek wej ścio wych na te ren bu do wy.
Ich wy da nie po prze dzo ne zo sta ło we ry fi -
ka cją wy ka zu osób wpro wa dza nych na bu -
do wę, in for ma cją o pod sta wie za trud nie -
nia, po sia da nych szko le niach bhp, ba da -
niach le kar skich, upraw nie niach kwa li fi ka -
cyj nych, eks plo ato wa nym sprzę cie oraz
wska za nych oso bach od po wie dzial nych
za bez po śred ni nad zór nad bhp.

By efek tyw nie eli mi no wać pró by nie le -
gal nej pra cy na bu do wie, w tym po słu gi -

wa nia się nie swo imi iden ty fi ka to ra mi,
po uwa gach in spek to ra pra cy do ty czą cych
sku tecz no ści za bez pie cza nia bu do wy
przed do stę pem osób po stron nych, in we -
stor za ku pił prze no śny ska ner elek tro nicz -
ny do kon tro li iden ty fi ka to rów upo wa -
żnia ją cych do wstę pu na te ren bu do wy
(koszt za ku pu oko ło 12 tys. zło tych).
Umo żli wił on bez po śred nie od czy ta nie
w do wol nym miej scu da nych oso bo wych
po sia da cza prze pust ki i ich zwe ry fi ko wa -
nie z do ku men tem to żsa mo ści pra cow ni -
ka le gi ty mo wa ne go. W szcze gól nych przy -
pad kach, kie dy nie by ło mo żli wo ści usta -
le nia pra wi dło wych da nych oso bo wych,
ochro na bu do wy wy pro wa dza ła oso bę po -

za te ren bu do wy. Ka żdo ra zo wa ak tu ali za -
cja ba zy da nych ska ne ra prze no śne go do -
ko ny wa na by ła na oko ło 30 mi nut
przed pro wa dzo nym ob cho dem bu do wy.

Ka ry, wstrzy ma nie prac

W umo wach o współ pra cy za wie ra -
nych z wy ko naw ca mi wpro wa dzo no za pi -
sy o mo żli wo ści sto so wa nia kar za nie prze -
strze ga nie prze pi sów bhp wraz z usu nię -
ciem fir my z bu do wy włącz nie. Ko or dy na -
tor ds. bhp zo stał upraw nio ny przez in we -
sto ra i ge ne ral ne go wy ko naw cę oraz kie -
row nic two bu do wy do ka żdo ra zo we go
wstrzy my wa nia prac w sy tu acji stwier dze -
nia bez po śred nie go za gro że nia dla zdro wia
i ży cia pra cow ni ka, a ta kże do wnio sko wa -
nia o uka ra nie pra cow ni ka lub wy ko naw -
cy, usu nię cie z bu do wy pra cow ni ka lub wy -
ko naw cy nie prze strze ga ją cych prze pi -
sów bhp. 

Ka żdo ra zo wy ob chód bu do wy był pro -
wa dzo ny przez in spek to rów pra cy, kie row -
ni ka bu do wy, ko or dy na to ra ds. bhp, pra -
cow ni ków ochro ny obiek tów. Kil ku krot ne
ob cho dy bu do wy koń czy ły się usu nię ciem

z bu do wy pra cow ni ków nie
prze strze ga ją cych prze pi sów
bhp lub ca łej gru py pra cow ni -
ków w sy tu acji bra ku bez po -
śred nie go nad zo ru nad bhp, np.
gru py kil ku dzie się ciu pra cow -
ni ków firm hisz pań skich. Pra -
cow ni cy mie li świa do mość, że
mo gą być usu nię ci z bu do wy
za nie prze strze ga nie prze pi -
sów bhp. Mia ło to du ży wpływ
na sku tecz ne eg ze kwo wa nie
wy ko ny wa nia prac na bu do wie
zgod nie z prze pi sa mi.

Ka żda fir ma, któ ra chcia ła
uzy skać pra wo do prze by wa nia
i pro wa dze nia prac w go dzi nach

noc nych, jak rów nież w dniach wol nych
od pra cy (so bo ty, nie dzie le, świę ta) mia -
ła obo wią zek wcze śniej sze go zgło sze nia ta -
kie go za mia ru, ze wska za niem m.in. cza -
su, imien ne go wy ka zu osób ma ją cych wy -
ko ny wać pra ce, imien ne go wska za nia oso -
by od po wie dzial nej za nad zór bez po śred -
ni nad pra cow ni ka mi wraz z bez po śred nim
nu me rem kon tak to wym. 

Wspól ne na ra dy

In spek to rzy pra cy uczest ni czy li w wie -
lu na ra dach ko or dy na cyj nych i bhp z kie -
row nic twem bu do wy oraz kie row ni ka mi
wszyst kich głów nych wy ko naw ców prac.

Jak in spek to rzy pra cy „bu do wa li” Bo nę?

Z in spek tor skiej prak ty ki (cz. 1)

Ro bert Pa si kow ski

Bo nar ka Ci ty Cen ter w Kra ko wie szyb ko do ro bi ło się za cne go skró tu Bo na. Tak mó wią o tym
naj więk szym cen trum han dlo wym w po łu dnio wej Pol sce tak sów ka rze, któ rzy za ło ży li na wet
na je go te re nie wła sną kor po ra cję. Na wszyst kich eta pach prac tej in we sty cji, z uwa gi na jej
wiel kość, krót ki ter min wy ko na nia oraz prze wi dy wa ną licz bę pod mio tów re ali zu ją cych Bo nę,
sta ły nad zór spra wo wa li in spek to rzy pra cy z OIP Kra ków, spe cja li zu ją cy się w pro ble ma ty ce
bu dow la nej i le gal no ści za trud nie nia.



20

Na bie żą co zgła sza li wszel kie spo strze że -
nia, uwa gi, pro ble my i za strze że nia. Oma -
wia li je bez po śred nio z in we sto rem, co pro -
wa dzi ło do szyb kie go i sku tecz ne go eli mi -
no wa nia wie lu za gro żeń na bar dzo wcze -
snym eta pie. Ka żdo ra zo wo, po ob cho -
dzie przez in spek to rów pra cy pla cu bu do -
wy, na roz mo wę wzy wa ne by ły oso by nad -
zo ru ją ce fir my, któ re pro wa dzi ły pra cę
w wa run kach bez po śred nie go za gro że nia
ży cia lub w in ny spo sób ra żą co na ru sza ły
prze pi sy bhp. Szcze gó ło wo oma wia no
wów czas stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści,
po sił ku jąc się spo rzą dzo ną w trak cie ob -
cho du bu do wy ob szer ną do ku men ta cją
zdję cio wą. Z przed sta wi cie la mi firm, któ -
re po raz ko lej ny ra żą co ła ma ły prze pi sy,
roz mo wy pro wa dzo ne by ły z udzia łem
kie row ni ka bu do wy, a in for ma cje prze ka -
zy wa no na pi śmie in we sto ro wi, z jed no cze -
snym zo bo wią za niem do pod ję cia na tych -
mia sto wych dzia łań za pew nia ją cych prze -
strze ga nie prze pi sów bhp.

Le gal ność za rud nie nia

W sierp niu i wrze śniu ub. r. gwał tow nie
wzro sła licz ba pod wy ko naw ców prac wy -
koń cze nio wych w lo ka lach na jem ców oraz
prac na ze wnątrz ga le rii zwią za nych z za -
go spo da ro wa niem obiek tu. Efek tem pro -
wa dzo nych w tym cza sie dzia łań kon tro l -
nych przez in spek to rów pra cy by ło m.in.
ujaw nie nie kil ku dzie się ciu osób nie le gal -
nie prze by wa ją cych na bu do wie. Skut ko -
wa ło to prze pro wa dza niem kon tro li le gal -
no ści za trud nie nia pra co daw ców, dla któ -
rych wy ko ny wa li pra cę. 

Jed nym z nie po ko ją cych zja wisk sta ło
się za wie ra nie przez przed się bior ców fik -
cyj nych umów cy wil no praw nych. Mia ły one
słu żyć ewen tu al nej kon tro li lub wy ka zać,
np. przed in we sto rem, że fir ma ma le gal -
nych pra cow ni ków. Za wie ra no je naj czę -
ściej na mie siąc, a na stęp nie nisz czo no i za -
stę po wa no no wy mi. Naj praw do po dob niej

tak wła śnie by ło w przy pad ku jed ne go
z pod wy ko naw ców, któ ry oka zał umo wy cy -
wil no -praw ne (umo wy zle ce nia) dla po -
nad 70 osób i na tej pod sta wie ochro na bu -
do wy BCC wy da ła sto sow ne iden ty fi ka to -
ry. Do pie ro w trak cie kon tro li in spek to rzy
pra cy w opar ciu o ze bra ny ma te riał, w tym
in for ma cje od ochro ny obiek tu (okres
wy da nia iden ty fi ka to rów) usta li li, że
wszyst kie te oso by, pra cu jąc od po nad mie -
sią ca, nie zo sta ły zgło szo ne do ubez pie cze -
nia spo łecz ne go. Jesz cze w trak cie kon tro -
li przed się bior ca do ko nał zgło sze nia
wszyst kich osób, a je go wcze śniej szy brak
tłu ma czył urlo pem księ go wej.

Od biór Bo ny

In spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li od -
biór ze spo łu obiek tów han dlo wo -usłu go -
wych Bo nar ka Ci ty Cen ter skła da ją ce go
się z bu dyn ków han dlo wo -usłu go wych
i zin te gro wa nych par kin gów dla sa mo cho -
dów oso bo wych. Ze wszyst kich obiek tów
zgło szo nych do od bio ru w ub. r., cen trum
han dlo we by ło naj więk szym, o naj więk szej
prze wi dy wa nej licz bie za trud nio nych pra -
cow ni ków – ok. trzech ty się cy osób.
O ska li przed się wzię cia bu dow la ne go
świad czą pod sta wo we da ne tech nicz ne
obiek tu: 

– pow. cał ko wi ta: 257 455,09 m2,
– pow. użyt ko wa: 71 484,36 m2,
– pow. za bu do wy: 189 415,21 m2,
– ku ba tu ra: 1 115 649,79 m3.

Pro wa dzo ny w trak cie re ali za cji in we sty -
cji sta ły nad zór in spek to rów pra cy po zwo -
lił na bie żą ce uwzględ nia nie za gad nień
zwią za nych z bez pie czeń stwem pra cy
przy szłych użyt kow ni ków (ta kże klien -
tów) cen trum. Wpły nął na wpro wa dza nie
roz wią zań po mi nię tych w pro jek cie bu dow -
la nym, a ma ją cych zna cze nie dla bez pie -
czeń stwa eks plo ata cji obiek tu. Efek tem
prze pro wa dzo nej przez in spek to rów pra -
cy kon tro li zwią za nej z od bio rem Bo nar -
ki, by ło skie ro wa nie do in we sto ra 18
„uwag” do ty czą cych głów nie bra ku (do dnia
od bio ru) za bez pie czeń kra wę dzi at tyk,
przejść na da chu obiek tu itp, chro nią cych
przed upad kiem z wy so ko ści.

Przed za koń cze niem kon tro li przed sta -
wio no do wglą du spe cy fi ka cję kosz tów usu -
nię cia uste rek, któ re osza co wa no na ok. 350
tys. zł. Rów no cze śnie zle co no i pro wa dzo -
no pra ce zwią za ne z ich usu nię ciem.

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez in we sto ra
Bo nar ka Ci ty Cen ter są rzad kim przy kła dem
za an ga żo wa nia w bez pie czeń stwo pra cy
od eta pu pro jek to wa nia do za koń cze nia
i prze ka za nia obiek tu do użyt ko wa nia. Na -
le ży je trak to wać ja ko tzw. do bre prak ty ki.

Po za koń cze niu ca ło ści in we sty cji, in we -
stor Ro land In ve st ments sp. z o. o., skie -
ro wał do okrę go we go in spek to ra pra cy
w Kra ko wie pi sem ne po dzię ko wa nia
za pro wa dzo ną na bu do wie dzia łal ność pre -
wen cyj ną i kon tro l ną. Pod kre ślił, że du że
za an ga żo wa nie, wy so kie kwa li fi ka cje i sta -
now cze po stę po wa nie in spek to rów pra cy
wo bec uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne -
go po zwo li ło ogra ni czyć za gro że nie dla ży -
cia i zdro wia pra cow ni ków tak du żej i trud -
nej in we sty cji.

Ro bert Pa si kow ski 
OIP Kra ków

Przy kła dy współ pra cy z Urzę dem Do zo -
ru Tech nicz ne go oraz stwier dzo ne przez in -
spek to rów pra cy z OIP w Kra ko wie przy pad -
ki nie le gal ne go za trud nie nia przy re ali za cji
Bo nar ka Ci ty Cen ter przed sta wi my w ma -
jo wym nu me rze In spek to ra Pra cy.
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W trak cie kon tro li pla ców bu do wy po ję cia
wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy, tj. pra co daw ca
czy oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi, są nie wy -
star cza ją ce. Na le ży się więc po sił ko wać na -
zwa mi okre ślo ny mi w pra wie bu dow la nym.
Zgod nie z art. 17 usta wy z 7 lip ca 1994 r. Pra -
wo bu dow la ne (Dz. U. 2006 r. Nr 156
Poz. 118 z późn. zm.) uczest ni ka mi pro ce su
bu dow la ne go są:

– in we stor,
– in spek tor nad zo ru in we stor skie go,
– pro jek tant, 
– kie row nik bu do wy lub ro bót.
Ka żda z wy mie nio nych osób ma ró żne go

ro dza ju obo wiąz ki zwią za ne z or ga ni za cją
i nad zo rem bhp. Po za in we sto rem po zo sta -
łe wy mie nio ne oso by po no szą od po wie dzial -
ność za wo do wą. 

In we stor w ro zu mie niu usta wy Pra wo bu -
dow la ne nie jest oso bą peł nią cą sa mo dziel -
ną funk cję tech nicz ną w bu dow nic twie, od -
po wia da je dy nie w za kre sie od po wie dzial no -
ści wy kro cze nio wej bądź kar nej. 

Pro jek tant ma obo wią zek:
– spo rzą dzić in for ma cję do ty czą cą bez pie -

czeń stwa i ochro ny zdro wia,
– spra wo wa nia nad zo ru au tor skie go na żą -

da nie in we sto ra.
W trak cie bu do wy pro jek tant ma pra wo żą -

da nia wstrzy ma nia ro bót bu dow la nych w ra -
zie stwier dze nia mo żli wo ści po wsta nia za gro -
że nia. 

Usta le nie win ne go 

W za kre sie kon tro li istot ny jest fakt uzy -
ska nia przez in spek to ra pra cy wie dzy czy pro -
jek tant bę dąc na bu do wie re agu je na nie pra -
wi dło wo ści w pro ce sie bu do wy. Mo że być
wte dy współ od po wie dzial ny za stan bez pie -

czeń stwa i ochro ny zdro wia. Ist nie je mo żli -
wość prze śle dze nia za pi sów pro jek tan ta
w dzien ni ku bu do wy. Ana li za ta kich za pi sów
mo że być po moc na np. przy usta la niu osób
win nych za ist nia łych wy pad ków przy pra cy. 

In spek tor nad zo ru in we stor skie go ma
za za da nie re pre zen to wać in we sto ra w za kre -
sie spra wo wa nia kon tro li zgod no ści jej re ali -
za cji z pro jek tem i po zwo le niem na bu do wę
oraz prze pi sa mi i za sa da mi wie dzy tech nicz -
nej. Ma pra wo wy da wać kie row ni ko wi bu do -
wy lub kie row ni ko wi ro bót po le ce nia, po twier -
dzo ne wpi sem do dzien ni ka bu do wy, do ty czą -
ce usu nię cia nie pra wi dło wo ści lub za gro żeń.
In spek tor nad zo ru nie jest więc zwol nio ny
z obo wiąz ków bhp, co ro dzi sku tek wy cią ga -
nia wo bec nie go kon se kwen cji z za kre su m.in.
od po wie dzial no ści za wo do wej.

Ja ka ro la, 
ta ka od po wie dzial ność

Naj wa żniej szą oso bą w pro ce sie bu do wy
jest kie row nik bu do wy. Dla więk szo ści in spek -
to rów pra cy kie row nik bu do wy jest tą oso bą,
do któ rej kie ru je my pierw sze kro ki w trak -
cie kon tro li pla cu bu do wy. Na kie row ni ku bu -
do wy spo czy wa wie le obo wiąz ków, m.in.:

– spo rzą dze nie w opar ciu o in for ma cję
uzy ska ną od pro jek tan ta pla nu BIOZ,

– prze ję cie od in we sto ra pla cu bu do wy,
– za pew nie nie pro wa dze nia do ku men ta -

cji bu do wy,
– ko or dy no wa nie re ali za cji dzia łań za pew -

nia ją cych prze strze ga nie pod czas wy ko ny wa -
nia ro bót bu dow la nych za sad bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia za war tych w prze pi sach
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (art. 22
pkt 3b w zw. z art. 21a ust. 3- Pra wa bu dow -
la ne go),

– wstrzy ma nie ro bót bu dow la nych w przy -
pad ku stwier dze nia mo żli wo ści po wsta nia za -
gro że nia, 

– re ali za cja za le ceń wpi sa nych do dzien -
ni ka bu do wy,

– po dej mo wa nie dzia łań unie mo żli wia ją -
cych wstęp na bu do wę oso bom nie upo wa żnio -
nym,

– do pil no wa nie umiesz cze nia ta bli cy in -
for ma cyj nej na te re nie bu do wy.

Ro la kie row ni ka bu do wy jest okre ślo na
w prze pi sach pra wa bu dow la ne go bar dzo sze -
ro ko. Kie row nik bu do wy jest od po wie dzial -
ny oso bi ście za pra wi dło we kształ to wa nie pro -
ce su bu do wy. Na le ży wy ró żnić art. 22 pkt 3b
pra wa bu dow la ne go, w któ rym współ od po -
wie dzial ność kie row ni ka bu do wy za stan bhp
jest opar ta na prze pi sach wy da nych na pod -
sta wie art. 23715 k.p. 

Na le ży za zna czyć, iż kie row nik bu do wy
jest sa mo dziel ną funk cją, któ ra nie mu si być
zwią za na z ja ką kol wiek fir mą wy ko nu ją cą pra -
ce bu dow la ne. Pod ję cie obo wiąz ków kie row -
ni ka bu do wy na stę pu je w dro dze oświad cze -
nia o przy ję ciu obo wiąz ków peł nie nia tej funk -
cji na okre ślo nej bu do wie. 

Trwa łe i mo żli we do usu nię cia

W za kre sie od po wie dzial no ści za stan bhp
na pla cu bu do wy ro la kie row ni ka bu do wy, ja -
ko pra cow ni ka czy in dy wi du al ne go przed się -
bior cy nie za trud nia ją ce go pra cow ni ków
jest ja sna. In ną rze czą jest udo wod nie nie wi -
ny za nie prze strze ga nie prze pi sów. Wi na wy -
stą pi z pew no ścią wte dy, gdy na ru sze nie prze -
pi sów by ło trwa łe i mo żli we do eli mi na cji. Na -
le ży za wsze z ostro żno ścią pod cho dzić do wi -
ny kie row ni ka bu do wy w sy tu acji, gdy nie bez -
pie czeń stwo i nie pra wi dło wość po wsta ła
na gle, krót ko trwa le, bez wie dzy i wo li kie row -
ni ka bu do wy. Je że li nie pra wi dło wość ma cha -
rak ter trwa ły i mo żli wy do prze ciw dzia ła nia
przez kie row ni ka bu do wy, to mo żna i na le -
ży przy pi sy wać mu wi nę.

Kie row nik, a… kie row nik

Pra wo bu dow la ne roz ró żnia po ję cie kie -
row ni ka bu do wy i kie row ni ka ro bót. Za kres
obo wiąz ków dla kie row ni ka ro bót nie zo stał
w pra wie bu dow la nym okre ślo ny. Peł niąc jed -
nak sa mo dziel ną funk cję tech nicz ną w bu dow -
nic twie, od po wia da on za prze strze ga nie prze -
pi sów bhp w spo sób nie mniej szy niż kie row -
nik bu do wy. Do obo wiąz ków kie row ni ka bu -
do wy i ro bót na le ży pro wa dze nie dzien ni ka
bu do wy lub roz biór ki.

Na le ży pa mię tać, iż prze pi sy wy ni ka ją ce
z pra wa pra cy w za kre sie bhp bez po śred nią
od po wie dzial ność za stan bhp na pla cu 

Bo nar ka Ci ty Cen ter – otwar cie 21 li sto pa da 2009 r.
In we stor: Ro land In ve st ments sp. z o.o. [de dy ko wa na spół ka pro jek to -
wa, któ rej udzia łow cem są: Tri gra nit Hol ding Ltd (80%) i IPR Ltd. (20%)].
Ge ne ral ny wy ko naw ca: Ar ca dom Po land sp. z o.o.
Kon tro lu ją cy: trzech in spek to rów pra cy.
Licz ba wy pad ków przy pra cy: je den śmier tel ny (upa dek z wy so ko ści),
sie dem lek kich (upa dek z wy so ko ści – czte ry, upa dek na tym sa mym po -
zio mie – je den, uraz pal ca i uraz przed ra mie nia przy pra cy z uży ciem elek -
tro na rzę dzia – dwa). 
Za trud nie nie: łącz ne ok. 9.200 osób (w okre sie 16 mie się cy in we sty cji),
śred nie od po ło wy 2009 r. – ok. 3 ty się cy osób, ob ję tych kon tro lą – 1807
pra cu ją cych.

Uczest ni cy pro ce su bu dow la ne go

Od po wie dzial ność
za wo do wa 
i dys cy pli nar na Andrzej Radowski

In spek to rzy pra cy prze pro wa dza ją cy kon tro le ma ją do czy nie -
nia z ró żny mi pro ce sa mi bu dow la ny mi, np. bu do wą, re mon -
tem, prze bu do wą itd. Z punk tu wi dze nia pro wa dzo nych tam
za dań kon tro l nych istot ne jest wła ści we roz ró żnie nie funk cji
i sy tu acji praw nej osób za rzą dza ją cych bu do wą. 
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bu do wy na kła da ją na kie row ni ka ro bót, bądź
mi strza bu do wy. Funk cja mi strza bu do wy nie
zo sta ła okre ślo na w prze pi sach. Mo żna jed -
nak przy jąć, iż mistrz bu do wy to oso ba, któ -
ra kie ru je gru pą osób w imie niu wy ko naw -
cy ro bót. 

Oso by wy ko nu ją ce sa mo dziel ne funk cje
tech nicz ne w bu dow nic twie, na te re nie bu -
do wy po no szą, nie za le żnie od od po wie dzial -
no ści wy kro cze nio wej bądź kar nej, od po wie -
dzial ność dys cy pli nar ną i za wo do wą.

Pro ble ma ty ka wy kro cze nio wa i kar na
jest in spek to rom pra cy zna na, na to miast od -
po wie dzial ność za wo do wa już mniej.

Od po wie dzial ność 
dys cy pli nar na

Ure gu lo wa na zo sta ła w usta wie z 15
grud nia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 5 Poz. 42)
o sa mo rzą dach za wo do wych ar chi tek tów, in -
ży nie rów bu dow nic twa oraz urba ni stów.
W usta wie tej za pi sa no w:

– art. 6 ust. 1 pra wo wy ko ny wa nia sa mo -
dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic -
twie przy słu gu je wy łącz nie oso bom wpi sa nym
na li stę człon ków wła ści wej izby sa mo rzą du
za wo do we go, 

– art. 25 ust. 1 okrę go wy sąd dys cy pli -
nar ny roz pa tru je spra wy z za kre su od po wie -
dzial no ści za wo do wej okre ślo nej w usta wie
Pra wo bu dow la ne oraz spra wy dys cy pli nar -
ne człon ków okrę go wej izby 

– art. 45 ust. 1 czło nek izby pod le ga od -
po wie dzial no ści dys cy pli nar nej za za wi nio ne
na ru sze nie obo wiąz ków po le ga ją cych na:

● prze strze ga niu przy wy ko ny wa niu
czyn no ści za wo do wych obo wią zu ją cych prze -
pi sów oraz za sad wie dzy tech nicz nej lub urba -
ni stycz nej,

● prze strze ga niu za sad ety ki za wo do wej,
● sto so wa niu się do uchwał or ga nów

izby,
● re gu lar nym opła ca niu skład ki człon -

kow skiej.
– art. 45 ust. 2 od od po wie dzial no ści dys -

cy pli nar nej wy łą czo ne są czy ny pod le ga ją ce
od po wie dzial no ści za wo do wej okre ślo ne
w art. 95 usta wy – Pra wo bu dow la ne, oraz
czy ny pod le ga ją ce od po wie dzial no ści po -
rząd ko wej, zgod nie z prze pi sa mi Ko dek su
pra cy,

– art. 47 ust. 1 po stę po wa nie dys cy pli -
nar ne wsz czy na się na wnio sek okrę go wej ra -
dy izby, okrę go we go rzecz ni ka od po wie -
dzial no ści za wo do wej.

Re gu la cje te po wo du ją, iż in spek tor pra -
cy w za sa dzie nie bę dzie de cy do wać się
w swo ich wnio skach na wy cią gnię cie od po -
wie dzial no ści dys cy pli nar nej, lecz od po wie -
dzial no ści za wo do wej.

Od po wie dzial ność 
za wo do wa

Pod le ga ją jej na pod sta wie art. 95 usta wy
– Pra wo bu dow la ne oso by wy ko nu ją ce sa mo -
dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic -
twie, któ re: 

– do pu ści ły się wy stęp ków lub wy kro czeń,
okre ślo nych usta wą, 

– zo sta ły uka ra ne w związ ku z wy ko ny wa -
niem sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych
w bu dow nic twie, 

– wsku tek ra żą cych błę dów lub za nie dbań
spo wo do wa ły za gro że nie ży cia lub zdro wia lu -
dzi, bez pie czeń stwa mie nia lub śro do wi ska
al bo znacz ne szko dy ma te rial ne, 

– nie speł nia ją – lub speł nia ją nie dba le
– swo je obo wiąz ki, 

– uchy la ją się od pod ję cia nad zo ru au tor -
skie go lub wy ko nu ją nie dba le obo wiąz ki
wy ni ka ją ce z peł nie nia te go nad zo ru. 

Zgod nie z art. 96 ust. 1 usta wy – Pra wo bu -
dow la ne od po wie dzial ność za wo do wa z ty tu -
łu po peł nio nych czy nów wią że się z ka ra mi:

– upo mnie nia,
– upo mnie nia z jed no cze snym na ło że niem

obo wiąz ku zło że nia w wy zna czo nym ter mi -
nie eg za mi nu,

– za ka zu wy ko ny wa nia sa mo dziel nej funk -
cji tech nicz nej w bu dow nic twie, na okres
od ro ku do 5 lat, po łą czo nym z obo wiąz kiem
zło że nia w wy zna czo nym ter mi nie eg za mi nu. 

Zgod nie z art. 100 usta wy – Pra wo bu -
dow la ne: 

nie mo żna wsz cząć po stę po wa nia z ty tu -
łu od po wie dzial no ści za wo do wej w bu dow nic -
twie po upły wie 6 mie się cy od dnia po wzię -
cia przez or ga ny nad zo ru bu dow la ne go wia -
do mo ści o po peł nie niu czy nu po wo du ją ce go
tę od po wie dzial ność i nie póź niej niż po upły -
wie 3 lat od dnia za koń cze nia ro bót bu dow -
la nych al bo za wia do mie nia o za koń cze niu bu -
do wy lub wy da nia de cy zji o po zwo le niu
na użyt ko wa nie obiek tu bu dow la ne go. 

Zgod nie z art. 98 ust. 1 usta wy – Pra -
wo bu dow la ne:

w spra wach od po wie dzial no ści za wo do wej
w bu dow nic twie orze ka ją or ga ny sa mo rzą du
za wo do we go. Po stę po wa nie w spra wie od po -
wie dzial no ści za wo do wej w bu dow nic twie
wsz czy na się na wnio sek or ga nu nad zo ru bu -
dow la ne go, wła ści we go dla miej sca po peł nie -
nia czy nu lub stwier dza ją ce go po peł nie nie czy -
nu, zło żo ny po prze pro wa dze niu po stę po wa -
nia wy ja śnia ją ce go.

In spek tor pra cy po wi nien kie ro wać wnio -
ski o wy cią gnię cie od po wie dzial no ści za wo -
do wej do wła ści we go or ga nu nad zo ru bu dow -
la ne go, ale ist nie je mo żli wość wno sze nia ta -
kich wnio sków bez po śred nio do okrę go we -
go rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej

usta no wio ne go przy ka żdej re gio nal nej izbie
na pod sta wie § 32 ust. 3 za łącz ni ka nr 1
do uchwa ły Nr 38/R/06 Kra jo wej Ra dy PIIB
z 13.12.2006 r. w spra wie try bu po stę po wa -
nia rzecz ni ków od po wie dzial no ści za wo do wej
i są dów dys cy pli nar nych w po stę po wa niu
w spra wach dys cy pli nar nych i od po wie dzial -
no ści za wo do wej w bu dow nic twie zgod nie
z któ rym:

– rzecz nik wsz czy na po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce w spra wach od po wie dzial no ści za -
wo do wej z urzę du lub na wnio sek or ga nu nad -
zo ru bu dow la ne go wła ści we go dla miej sca po -
peł nie nia czy nu. Dzia ła nie z urzę du mo że być
spo wo do wa ne wnio skiem, skar gą, in for ma -
cją uzy ska ną od osób trze cich.

Umo żli wia to dzia ła nie są du dys cy pli nar ne -
go z urzę du na wnio sek in spek to ra pra cy po -
mi ja jąc or ga ny nad zo ru bu dow la ne go. 

W prak ty ce

15 lip ca ubr. wnio słem do wła ści we go
rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej
wnio sek o wy cią gnię cie kon se kwen cji wy ni -
ka ją cych z od po wie dzial no ści za wo do wej, nie -
za le żnie od za sto so wa nej od po wie dzial no ści
wy kro cze nio wej wo bec kie row ni ka bu do wy,
któ ry pod czas dwóch ko lej nych kon tro li
w stycz niu i wrze śniu 2009 r. peł nił sa mo -
dziel ną funk cję tech nicz ną – kie row ni ka
bu do wy, a kon tro le pla cu bu do wy wy ka za ły
sze reg nie pra wi dło wo ści w sto sun ku do pod -
mio tów pro wa dzą cych ro bo ty bu dow la ne
na te re nie no wo bu do wa ne go ho te lu. 

Sąd Dys cy pli nar ny przy Po mor skiej Okrę -
go wej Izbie In ży nie rów Bu dow nic twa wsz czął
po stę po wa nie wo bec kie row ni ka bu do wy
na sku tek wnio sku in spek to ra pra cy. W więk -
szo ści przy pad ków w kra ju są dy dys cy pli nar -
ne w swych orze cze niach sto su ją ka ry upo -
mnie nia (93% na łącz ną licz bę 127 po stę po -
wań w ro ku 2008), jed nak nie jest to śro dek
ła god ny, gdyż dwa upo mnie nia skut ku ją
mo żli wo ścią ode bra nia upraw nień do wy ko -
ny wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz -
nych w bu dow nic twie.

Nie jest za tem tak, że po szcze gól ni
uczest ni cy pro ce su bu dow la ne go są wol ni
od od po wie dzial no ści za stan bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia na wet wte dy, gdy nie okre -
śla ją te go prze pi sy wy da ne na pod sta wie ko -
dek su pra cy, czy pra wa kar ne go.

Mo żli wość wy stę po wa nia do są dów dys -
cy pli nar nych, mam na dzie ję, sta nie się
ele men tem na ci sku na uczest ni ków pro ce -
su bu dow la ne go dla po pra wy prze strze ga -
nia przez nich prze pi sów bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

An drzej Ra dow ski
OIP Gdańsk

– Kto i dla cze go po wi nien prze czy tać bro szu rę, któ rej jest
Pan au to rem?
– Przede wszyst kim pra co daw cy i słu żby bhp. To głów nie
do nich ad re so wa ne jest to trzy dzie sto kil ku stro ni co we wy -
daw nic two PIP. Za war ta w nim pro sta i czy tel na in struk cja
prze pro wa dze nia przez pra co daw cę oce ny ry zy ka za wo do -
we go, uwzględ nia ją cej czyn ni ki psy cho spo łecz ne, po win na
uła twić to za da nie. Zo sta ło ono bo wiem usank cjo no wa ne już
daw no przez prze pi sy dy rek ty wy unij nej do ty czą cej obo wiąz -
ku za pew nie nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra -
cy. Wpi su ją się w nie prze cież czyn ni ki psy cho spo łecz ne.

– Dla cze go tak wa żne jest, by pra co daw cy, ta kże pod tym
wzglę dem, prze pro wa dza li oce nę ry zy ka za wo do we go
na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy?
– To le ży po pro stu, w ich in te re sie. Prze ko nał się o tym wła -
ści ciel jed nej z firm w Ka to wi cach. Do szło tam do cię żkie go
wy pad ku, bo pra cow nik, któ ry pil no wał in nych przed do stę -
pem do stre fy nie bez piecz nej, sam do niej wszedł, do zna -
jąc zmia żdże nia sto py. Po ka zu je to, jak bar dzo czyn nik stre -
so gen ny, czy li pre sja od po wie dzial no ści za in nych lu dzi, mo -
że przy czy nić się do nieza cho wa nia na le ży tej ostro żno ści.

Wcze śniej, z po wo du bra ku od po wied nich re gu la cji praw -
nych oraz bra ku od po wied nich me tod za nie dby wa ne by ły
te za gad nie nia przy do ko ny wa niu oce ny ry zy ka za wo do we -
go. Te raz po win no się to zmie nić.

– Czy i jak za tem po win no zmie nić się po dej ście sa mych
in spek to rów pra cy, któ rzy obec nie prze pro wa dza jąc
kon tro lę, stwier dza ją je dy nie fakt do ko na nia przez pra -
co daw cę oce ny ry zy ka na da nym sta no wi sku pra cy?
– In spek to rzy pra cy nie są wy po sa że ni w usta wo we mo żli -
wo ści kon tro lo wa nia me to dy, we dług któ rej w da nej fir mie
pro wa dzo na jest oce na ry zy ka za wo do we go. Spraw dza ją
więc tyl ko, czy pra co daw ca wy wią zał się z te go obo wiąz ku.
Ina czej ma się spra wa, gdy ana li zu ją wy pad ki przy pra cy
i usta la ją zwią zek mię dzy oce ną ry zy ka za wo do we go, a za -
ist nia łym wy pad kiem. W in spek cji pra cy zo stał uru cho mio -
ny no wy pro gram pre wen cyj no -kon tro l ny, gdzie m.in. in spek -
to rzy w ma łych za kła dach pra cy, za trud nia ją cych do 50 pra -
cow ni ków, mu szą re ali zo wać te mat po le ga ją cy na oce nie wy -
pad ku pod ką tem prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do -
we go. Na le ży pa mię tać, że czyn nik ludz ki, o któ rym pi szę
w pu bli ka cji, jest przy czy ną pra wie 80% wy pad ków w pra -
cy. Mó wią o tym da ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy, Eu ro pej -
skiej Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy oraz Ko mi -
sji Eu ro pej skiej.

– Mie rze nie po zio mu stre su wy da je się dla la ika za da niem
dość kar ko łom nym. Pra co daw cy mo gą je ode brać ja ko
do dat ko wy, biu ro kra tycz ny de fac to wy móg.
Czy lek tu ra Pa na pu bli ka cji mo że prze ko nać ich do te go,
że jest to za bieg, któ ry prze ło ży się na kon kret ne, ma te -
rial ne efek ty?
– Oka zu je się, że sza cu jąc po ziom stre su mo żna dzie lić sta -
no wi ska pra cy na mniej i bar dziej na ra żo ne na stres,
a w związ ku z tym, po praw nie je ob sa dzać. Są pra cow ni cy,
któ rzy to le ru ją pra cę w wa run kach pod wy ższo nej stre so gen -
no ści i ta cy, któ rzy nie są w sta nie efek tyw nie pra co wać w ta -
kich wa run kach. Prze pro wa dze nie oce ny ry zy ka pod ką tem
czyn ni ków psy cho spo łecz nych po zwo li pra co daw cy uwzględ -
nić pre fe ren cje psy cho spo łecz ne pra cow ni ka, wnik nąć jak -
by w na tu rę czło wie ka, je go pre dys po zy cje do pra cy, któ rą
ma wy ko ny wać. To nie wąt pli wie prze ło ży się na zwięk szo -
ną efek tyw ność pra cy, bę dzie mia ło rów nież wpływ na zmniej -
sze nie za gro że nia wy pad ko we go.

Po le cam tę pu bli ka cję przede wszyst kim dla te go, że po -
ru sza no wy te mat, któ ry bę dzie my mu sie li po znać ze
wzglę du na ko niecz ność wpro wa dze nia w ży cie spraw -
dzo nych, unij nych roz wią zań.

Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze

Z dr Mateuszem Warchałem, specjalistą ds. psychologii 
Sekcji Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,

autorem broszury pt. Ocena ryzyka zawodowego 
- czynniki psychospołeczne
rozmawia Beata Pietruszka
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Spe cjal nie po wo ła ny przez Głów ne go In -
spek to ra Pra cy ze spół spe cja li stów PIP
stwier dził, że głów ną przy czy ną wy pad ku by -
ło wy pię cie się ko sza trans por to we go z pra -
cow ni ka mi z ha ków za wie sia łań cu cho we go żu -
ra wia. In spek to rzy pra cy usta li li m. in., że prze -
świt ogni wa za wie sia ko sza trans por to we go
był mniej szy niż śred ni ca gar dzie li ha ka zblo -
cza żu ra wia. Pra cow ni cy na to miast, pod cze -
pi li kosz trans por to wy do bę dą ce go w tym dniu
w użyt ku za wie sia łań cu cho we go, ja ko do dat -
ko we go ele men tu no śne go. Za wie sie uży te
do za cze pie nia mia ło nie spraw ne dwa sprę ży -
no we za bez pie cze nia gar dzie li ha ków, co do -
pro wa dzi ło w efek cie do ich wy pię cia.

In struk cja pra cy ko sza z żu ra wiem nie by -
ła uzgod nio na w Urzę dzie Do zo ru Tech nicz -
ne go. 

Nie ma dy mu bez ognia

Pra cow ni cy fir my mon tu ją cej lam py nie by -
li upo wa żnie ni do ob słu gi za wie sia żu ra wia.
Ope ra tor żu ra wia nie współ pra co wał te go dnia
z ha ko wym, któ ry jest od po wie dzial ny za spo -
sób prze no sze nia przed mio tów. Je den z pra -
cow ni ków wziął na sie bie obo wiąz ki ha ko we -
go, za cze pił kosz tak, jak umiał i roz po czę to
pra cę. Ope ra tor nie miał za tem pra wa ob słu -
gi wać żu ra wia z ko szem trans por to wym. 

Pra cow ni cy nie mie li ba dań do pusz cza ją -
cych do pra cy na wy so ko ści, a przede
wszyst kim – co zda niem in spek to rów pra cy
ba da ją cych oko licz no ści zda rze nia by ło szcze -

gól nie na gan ne – po zo sta wio no tych lu dzi bez
nad zo ru.

Jak po in for mo wał Wal de mar Spól nic ki,
ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2012 i za ra zem
czło nek ze spo łu ba da ją ce go wy pa dek, kon -
struk cja ko sza uży te go na bu do wie sta dio nu
nie prze wi du je za bez pie cze nia pra cow ni ków
w ra zie uwol nie nia bądź ze rwa nia ele men tu
no śne go ko sza, dla te go Pań stwo wa In spek cja
Pra cy pod ję ła dzia ła nia le gi sla cyj ne w ce lu
wpro wa dze nia szcze gó ło wych prze pi sów bhp
przy pro jek to wa niu i eks plo ata cji te go ty pu
urzą dzeń. In spek to rzy pra cy wstrzy ma li ro bo -
ty trans por to we przy uży ciu ta kich ko szy na in -
we sty cjach EU RO i na ka za li za stą pić je in ny -
mi, bez piecz ny mi me to da mi. Po nad to, wy da -
ne zo sta ło po le ce nie prze pro wa dze nia kon tro -
li u pro du cen tów ko szy trans por to wych.

In spek to rzy pra cy za wia do mi li pro ku ra -
tu rę o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp -
stwa, skie ro wa li do są dów grodz kich trzy
wnio ski o uka ra nie za po peł nio ne wy kro cze -
nia. Dzie sięć osób kie row nic twa bu do wy
uka ra li man da ta mi kar ny mi, a w sto sun ku
do czte rech osób wy stą pi li z wnio ska mi
o wy cią gnię cie kon se kwen cji słu żbo wych
przez pra co daw ców.

Z re kon tro li 

Zgod nie z po le ce niem głów ne go in spek to -
ra pra cy Ta de usza J. Za ją ca po wo ła ny zo stał
ze spół do prze pro wa dze nia kon tro li re ali za -
cji środ ków praw nych wy da nych po wy pad ku

na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go w War sza -
wie. W skład te go ze spo łu we szli: Wie sław
Ba ka larz, eks pert w Głów nym In spek to ra cie
Pra cy w War sza wie, Wal de mar Spól nic ki,
nad in spek tor pra cy w Okrę go wym In spek to -
ra cie Pra cy w War sza wie, Krzysz tof Du da,
nad in spek tor pra cy w Okrę go wym In spek to -
ra cie Pra cy w Po zna niu i Zbi gniew Plich ta,
star szy in spek tor pra cy w Okrę go wym In spek -
to ra cie w Gdań sku. Na prze ło mie lu te go
i mar ca br. ze spół prze pro wa dził kon tro le
w sied miu za kła dach pra cy, w tym re kon tro -
lę u pro du cen ta i dys try bu to ra ko szy do trans -
por tu osób ty pu KT01.

Kon tro la w fir mie AN BUD z Wej he ro wa,
któ ra po wie rzy ła w ra mach umów cy wil no -
praw nych świad cze nie usług po le ga ją cych
na ob słu dze żu ra wi wie żo wych na bu do wie
Sta dio nu Na ro do we go, wy ka za ła zre ali zo wa -
nie wszyst kich wy da nych środ ków praw nych.

Wła ści ciel ka fir my przed ło ży ła oświad cze -
nia, w któ rych za pro po no wa ła dal sze za trud -
nie nie wszyst kich ope ra to rów na pod sta wie
umów o pra cę. Żad na jed nak oso ba, któ rej za -
pro po no wa ne zo sta ły no we wa run ki nie wy -
ra zi ła na nie zgo dy. 

Stwier dzo no po nad to, że nie za pew nia no
od po czyn ku ty go dnio we go ope ra to rom żu ra -
wi. In spek to rzy pra cy uzna li, że mi mo obo wią -
zu ją cych stro ny umów cy wil no praw nych, wła -
ści ciel ka ma jed nak obo wią zek za pew nić
oso bom ob słu gu ją cym żu ra wie czas pra cy wy -
ni ka ją cy z ko dek su pra cy i prze pi sów bhp
w tym za kre sie. Pra ca ope ra to rów jest od po -
wie dzial na i nie bez piecz na.

Kon tro la w sie dzi bie PPW SA FE TY we
Wło cław ku, wy ka za ła zre ali zo wa nie wy da -
nych 18 wnio sków wy stą pie nia. Część z nich,
do ty czą cych pro ce dur po pra wia ją cych stan
bhp, wła ści ciel wdro żył ja ko obo wią zu ją ce w za -
kła dzie. Mi mo to, na bu do wie Sta dio nu Na ro -
do we go w cza sie kon tro li stwier dzo no, iż je -
den z pra cow ni ków za kła du pra co wał na wy -
so ko ści bez za bez pie cze nia przed upad kiem

z wy so ko ści. Oso bę nad zo ru ją cą tę pra cę uka -
ra no man da tem kar nym.

Kon sor cjum pod lu pą

Głów na część re kon tro li do ty czy ła dwóch
człon ków kon sor cjum re ali zu ją ce go bu do wę
Sta dio nu Na ro do we go tj. Al pi ne Con struc tion
Pol ska Sp. z o.o. i Hy dro bu do wa Pol ska S.A.
Wy da ne po zba da niu oko licz no ści i przy czyn
wy pad ku przy pra cy de cy zje na ka zo we, jak
i wnio ski wy stą pień skie ro wa ne do pra co daw -
ców w ca ło ści zo sta ły zre ali zo wa ne. Pod sta wą
ich wy ko na nia by ło wy da ne w lu tym br. przez
dy rek to rów Al pi ne Con struc tion i Dy rek to ra
Pro jek tu 10 Za rzą dzeń bhp.

Re zul ta tem wy da nych po wy pad ku na sta -
dio nie środ ków praw nych przez in spek to rów
pra cy oraz za ini cjo wa nych przed się wzięć
przez kon sor cjum by ło wpro wa dze nie na bu -
do wie pro ce dur do ty czą cych m. in.:

● kon tro li sys te mu wpro wa dza nia na bu -
do wę pod wy ko naw ców, 

● co mie sięcz nej we ry fi ka cji do ku men -
tów pod wy ko naw ców i kon tro li w za kre sie pro -
wa dze nia ro bót zgod nie z in struk cją bez piecz -
ne go pro wa dze nia prac i Pla nem BiOZ.

Obec nie spraw dze nia wpro wa dza nych ma -
szyn i urzą dzeń do ko nu je się na ka żdym eta -
pie – od za mó wie nia po wy da wa nie sprzę tu
z in struk cją ob słu gi.

Kon tro lu jąc bu do wy sta dio nów w Po zna niu,
Gdań sku i War sza wie, gdzie wy ko naw cą jest

to sa mo kon sor cjum, in spek to rzy pra cy za uwa -
ży li, że nie za wsze we wnętrz ne pro ce du ry po -
pra wia ją ce stan bhp są sku tecz nie wpro wa dza -
ne na ni ższe struk tu ry or ga ni za cyj ne bu do wy.
Do ty czy to ta kże pod wy ko naw ców na po szcze -
gól nych 14 sek cjach bu do wy, a wy ni ka to z wie -
dzy pra cow ni ków śred nie go i ni ższe go szcze -
bla nad zo ru. Przy ję to tu sys tem in for mo wa -
nia osób dro gą elek tro nicz ną za po twier dze -
niem. Ta for ma bu dzi jed nak wąt pli wo ści co
do sku tecz no ści za po zna wa nia się z tre ścią ak -
tów we wnętrz nych.

Na uka na błę dach, 
brak ko or dy na cji? 

Kie row nic twa kon sor cjum nie prze ka zu ją
po sia da nej wie dzy i do świad cze nia od no śnie
za gad nień bhp do po szcze gól nych od dzia łów.
Przy kła dem te go jest np. nie prze ka za nie
na bu do wę w War sza wie i Gdań sku na tych mia -
sto wej in for ma cji o oko licz no ściach i przy czy -
nach oraz obo wią zu ją cych za sa dach pra cy ko -
sza trans por to we go po wy pad ku w Po zna -
niu, 10 li sto pa da ub. r. In for ma cję tę prze ka -
za no do pie ro po wy -
pad ku, do któ re go do -
szło na sta dio nie
w War sza wie.

Re ali zu jąc bu do wę
sta dio nu w War sza wie
nie sko rzy sta no z do -
świad czeń człon ków

kon sor cjum – Niem ców i Au stria ków, gdzie np.
ko szy do trans por tu pra cow ni ków uży wa się
na co dzień. 

Za ob ser wo wa no po nad to, że nie ma wła -
ści wej ko or dy na cji słu żb bhp człon ków kon -
sor cjum. Ka żda z tych słu żb w po szcze gól -
nych od dzia łach wy ko ny wa ła swe obo wiąz ki
na bu do wach od dziel nie i nie uczest ni czy ła
we wspól nych dzia ła niach po pra wy bez pie -
czeń stwa. Kie row ni cy bu dów na in we sty cjach
o po dob nym, sta dio no wym cha rak te rze nie
uczest ni czy li w spo tka niach ma ją cych na ce -
lu wy mia nę do świad czeń. Ma to się te raz
zmie nić.

Na bu do wie Sta dio nu 
Na ro do we go

W cza sie kon tro li sta nu bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy stwier dzo no mię dzy in ny mi:

● nie pra wi dło wo ści do ty czą ce za bez pie cze -
nia kra wę dzi stro pów na nie któ rych sek -
cjach,

● brak wła ści we go za bez pie cze nia
przed upad kiem do otwo rów w stro pach,

● brak wszyst kich ele men tów rusz to wań
PE RI i ich od biór przez upo wa żnio ne oso by
mi mo stwier dzo nych bra ków ,

● wy ko ny wa nie prac na wy so ko ści przy be -
to no wa niu słu pa przez pra cow ni ków nie po -
sia da ją cych za bez pie czeń, 

● nie pra wi dło wo ści do ty czą ce skła do wa nia
i ozna ko wa nia w ma ga zy nie cen tral nym. 

Obec nie trwa ją przy go to wa nia do roz po czę -
cia mon ta żu kon struk cji sta lo wej da chu przez
pod wy ko naw cę Mo sto stal Za brze – Hol -
ding S.A. Zo bo wią za no kon sor cjum do bez -
względ ne go prze strze ga nia prze pi sów, za sad
i obo wią zu ją cych pro ce dur prze wi dzia nych

w Pla nie BiOZ.

Su ma su ma rum

Łącz nie, in spek to rzy pra cy
do ko na li spraw dze nia pra wie 50
de cy zji i wnio sków po kon trol -
nych w sied miu skon tro lo wa -
nych za kła dach pra cy. W cza sie
prze pro wa dza nia kon tro li wy -
da li po now nie 17 de cy zji na pi -
śmie (dwie wstrzy mu ją ce ro bo -
ty) i 44 de cy zje ust ne, któ re zo -
sta ły wy ko na ne jesz cze w cza sie

trwa nia kon tro li oraz 32 wnio ski w wy stą pie -
niach. Czte ry oso by z nad zo ru na ru sza ją ce
prze pi sy bhp, zo sta ły uka ra ne man da ta mi kar -
ny mi.

Wal de mar Spól nic ki
ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2012

Mi nę ły czte ry mie sią ce od tra gicz ne go w skut kach wy pad ku, do któ re go do szło na bu do wie
Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie. Zgi nę ło wów czas dwóch pra cow ni ków, któ rzy mon to wa li
lam py oświe tle nio we na gór nej kra wę dzi be to no wej klat ki scho do wej. Je den na miej scu, dru -
gi, kil ka go dzin póź niej, w szpi ta lu. W trak cie prac od cze pił się i spadł z wy so ko ści 18 m kosz
trans por to wy, w któ rym znaj do wa li się ro bot ni cy. 

Wy pad ko we post scrip tum

Pierw sze żół te kart ki
Wal de mar Spól nic ki
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tech no lo gicz nych oczysz czal ni ście ków.
W 35,7% skon tro lo wa nych za kła dów stwier -
dzo no nie wła ści wy stan tech nicz ny obiek -
tów tech no lo gicz nych i po miesz czeń pra -
cy. Po nad po ło wa pra co daw ców nie do peł -
ni ła obo wiąz ku wy po sa że nia obiek tów
w ta bli ce ostrze ga ją ce przed nie bez pie -

czeń stwem dla ży cia lub zdro wia oraz w ta -
bli ce ostrze ga ją ce przed wy stę po wa niem
za gro że nia czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi.

Brak wie dzy i pie nię dzy?

Oso by od po wie dzial ne za stan bhp
w oczysz czal niach ście ków w trak cie kon -
tro li przy zna wa ły, że obok nie wy star cza ją -
cej zna jo mo ści prze pi sów, przy czy ną nie -
pra wi dło wo ści jest rów nież brak do sta tecz -
nych środ ków fi nan so wych, któ re mo gły -
by być prze zna czo ne na po pra wę wa run -
ków bhp. Na to miast prak ty ka wska zu je, że
li kwi da cja więk szo ści nie pra wi dło wo ści
nie wy ma ga du żych fun du szy, a spro wa dza
się je dy nie do za pew nie nia sku tecz ne go

nad zo ru nad za trud nio ny mi pra cow ni ka mi
przez oso by do te go zo bo wią za ne, nie to -
le ro wa nia od stępstw od za sad bez piecz nej
pra cy i lek ce wa że nia przez pra cow ni ków
wy stę pu ją cych za gro żeń. 

W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi -
dło wo ścia mi in spek to rzy pra cy wy da -
li: 248 de cy zji, 77 wnio sków za war tych
w 12 wy stą pie niach, dwa man da ty kar ne
w łącz nej wy so ko ści 2 800 zł oraz za sto so -
wa li śro dek od dzia ły wa nia wy cho waw cze -
go w for mie ostrze że nia.

Po nad to, w przy pad ku kon tro lo wa nej
oczysz czal ni ście ków w Biel sku Bia łej
(na le żą cej do pry wat nej spół ki), wy sto so -
wa no pi sma do: Ślą skie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach, De le -
ga tu ry w Biel sku -Bia łej, po wia to we go in -
spek to ra nad zo ru bu dow la ne go w Biel sku -
-Bia łej oraz Ko men dy Miej skiej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Biel sku -Bia łej, in for -
mu ją ce o stwier dzo nych nie pra wi dło wo -
ściach w za kre sie użyt ko wa nia obiek tów

bu dow la nych, ochro ny prze ciw po ża ro wej
oraz ochro ny śro do wi ska.

Pod su mo wa niem prze pro wa dzo nych
kon tro li by ło se mi na rium na te mat bez pie -
czeń stwa i hi gie ny w oczysz czal niach
ście ków, zor ga ni zo wa ne pod ko niec ubie -
głe go ro ku w Urzę dzie Mia sta Czę sto cho -

wy. Wzię ły w nim udział oso by kie ru ją ce
oczysz czal nia mi oraz przed sta wi cie le jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go spra wu -
ją cych nad zór nad przed się bior stwa mi
ko mu nal ny mi, w ra mach któ rych dzia ła
więk szość skon tro lo wa nych oczysz czal -
ni, a zlo ka li zo wa nych na te re nie na le żą cym
do wła ści wo ści miej sco wej Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach. 

Iwo na Kri stek
Mi ro sław Wój cik 

OIP Ka to wi ce Od dz. w Biel sku -Bia łej

Głów ny mi nie pra wi dło wo ścia mi stwier -
dzo ny mi pod czas kon tro li za gad nień
prze strze ga nia prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w oczysz czal niach
ście ków by ły:

– brak kla sy fi ka cji stref za gro że nia wy -
bu chem (64,3 % ogó łu kon tro lo wa nych
oczysz czal ni),

– brak wy ma ga ne go sprzę tu ra tun ko -
we go (50% ogó łu kon tro lo wa nych oczysz -
czal ni),

– nie za pew nie nie zgod nych z prze pi sa -
mi dojść do sta no wisk pra cy (42,9% ogó -
łu kon tro lo wa nych oczysz czal ni),

– nie okre śle nie pod sta wo wych wy ma -
gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy wy ko ny wa niu prac szcze gól nie nie bez -
piecz nych (42,9% ogó łu kon tro lo wa nych
oczysz czal ni),

– nie prze strze ga nie obo wiąz ku pro wa -
dze nia prac szcze gól nie nie bez piecz nych
na pi sem ne po le ce nie (28,5% ogó łu kon -
tro lo wa nych oczysz czal ni),

– brak lub nie pra wi dło wa in struk cja bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla ca łej
oczysz czal ni ście ków, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem miejsc i obiek tów naj bar -
dziej za gro żo nych za tru cia mi, wy bu chem
lub uto nię ciem (42,9% ogó łu kon tro lo wa -
nych oczysz czal ni),

– nie uwzględ nie nie w in struk cjach pro -
ce dur po stę po wa nia w ra zie awa rii lub wy -
pad ku zwią za nych z uwol nie niem szko dli -

we go czyn ni ka bio lo gicz ne go (42,9% ogó -
łu kon tro lo wa nych za kła dów),

– brak przy rzą dów kon tro l no -po mia ro -
wych i sy gna li za cyj nych, słu żą cych

do ostrze ga nia przed sub stan cja mi szko -
dli wy mi i nie bez piecz ny mi (35,7%).

Bez 
stan dar dów

Nie pra wi dło wo ści wska zu ją na nie za cho -
wa nie pod sta wo wych pro ce dur nie zbęd -
nych dla za pew nie nia wy ma ga nych stan dar -
dów bez pie czeń stwa w sto sun ku do osób
wy ko nu ją cych pra ce w na ra że niu na czyn -
ni ki szko dli we i nie bez piecz ne. Tym bar -

dziej, że w po ło wie kon tro lo wa nych za kła -
dów do dat ko wo:

– nie opra co wa no pro gra mów po szcze -
gól nych ro dza jów szko leń w za kre sie bez -

pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, uwzględ nia -
ją cych m. in.: umie jęt no ści sto so wa nia
środ ków za bez pie cza ją cych, ra to wa nia
i udzie la nia pierw szej po mo cy oraz za cho -
wa nia się w sy tu acjach awa ryj nych przy sto -
so wa niu środ ków che micz nych na te re nie
oczysz czal ni ście ków,

– nie do peł nio no obo wiąz ku kon sul to -
wa nia z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi -
cie la mi dzia łań zwią za nych z bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy,

– nie za pew nio no pra cow ni kom do -
stęp nych szcze pień ochron nych, np.: prze -
ciw ko WZW i tę żco wi,

– nie zor ga ni zo wa no od po wied nio wy -
po sa żo nych po miesz czeń hi gie nicz no -sa -
ni tar nych,

– nie za pew nio no środ ków do od ka ża -
nia skó ry i błon ślu zo wych.

Uwa gę zwra ca ją rów nież nie pra wi dło -
wo ści w za kre sie użyt ko wa nia obiek tów

Po raz ko lej ny w tak krót kim cza sie mu si my się po go dzić z nie spra wie dli wo -
ścią lo su i z wiel kim bó lem w ser cu po że gnać na sze go do bre go ko le gę i rze tel -
ne go współ pra cow ni ka 

Sta ni sła wa Ni żyń skie go

wie lo let nie go pra cow ni ka le gnic kie go Od dzia łu Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy we Wro cła wiu, za an ga żo wa ne go w spra wy ochro ny pra cy osób nie peł no spraw -
nych nad in spek to ra sek cji ds. eg ze ku cji i osób nie peł no spraw nych, któ ry nie -
spo dzie wa nie od szedł od nas 9 mar ca 2010 r. 

Ra dość ży cia bi ła od Nie go sta le i dla te go nie praw do po dob nym wy da je się,
iż mo gło ono zga snąć tak na gle. Nie je ste śmy przy go to wa ni na ta ką stra tę. Bę -
dzie nam bra ko wać Je go dow ci pu, śmie chu… wszyst kie go, co z Nim zwią za ne.

Sta siu! Nie ma Cie bie już z na mi cia łem, lecz swe go du cha po zo sta wi łeś w nas
na za wsze.

Że gnaj!
Kie row nic two i współ pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy

we Wro cła wiu

Z in spek tor skiej prak ty ki

Oczysz czal nie ście ków
Iwo na Kri stek Mi ro sław Wój cik 

Re ali zu jąc za da nia kon tro l ne, prze wi dzia ne w pla nie pra cy dla Bra nżo we go Ze spo łu Go spo -
dar ki Ko mu nal nej dzia ła ją ce go w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach, od mar ca
do wrze śnia ub. r. prze pro wa dzo no 14 kon tro li prze strze ga nia prze pi sów bhp w oczysz czal -
niach ście ków by to wych o prze pu sto wo ści od 48 do 12 550 m3/do bę. W kon tro lo wa nych jed -
nost kach za trud nio nych by ło 928 pra cow ni ków, w tym 129 osób bez po śred nio przy pra cach
zwią za nych z ich ob słu gą.

Mocno skorodowana powierzchnia betonowej
płyty podestu osadników reakcyjnych.

Nie w peł ni przy kry ty ka nał tech no -
lo gicz ny w po miesz cze niu za suw
osa du czyn ne go, do dat ko wo moc -
no sko ro do wa ne kra ty przy kry wa ją -
ce ka nał.

Pro wi zo rycz nie wy ko na na ra ma sta lo wa pod trzy mu ją ca wę że na po wie -
trza ją ce, za mo co wa na do „mu ru” z nie zwią za nych za pra wą pu sta ków.

Roz twór siar cza nu że la za – PIX 112, 122, 123 prze cho wy wa ny w zbior -
ni kach two rzy wo wych usta wio nych na ze wnątrz bu dyn ku na pa le tach
drew nia nych w ste la żach me ta lo wych, ste la że są sko ro do wa ne, a pa -
le ty prze gni te – wi docz ne na ze wnątrz zbior ni ków wy trą ce nia siar cza -
nu że la za.

Nie za bez pie czo na po kry wą roz dziel ni ca
elek trycz na sza fy ste ru ją cej. 



Z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia ka -
żda kon tro la po sia da wa lor oce nia ją cy, a oso -
by kon tro lo wa ne z re gu ły nie ak cep tu jąc ta -
kiej sy tu acji, czu ją się za gro żo ne w swo ich
dzia ła niach. Ta ki stan po wo du je ne ga tyw ną
po sta wę wo bec kon tro le rów, a na wet agre -
sję kon tro lo wa nych. W związ ku z tym, spo -
sób re ali zo wa nia czyn no ści kon tro l nych po -
wi nien uwzględ niać nie tyl ko wszyst kie
aspek ty kon tro li, ale i etycz ny po ziom dzia -
łań in spek tor skich. Od pra cow ni ków kon tro -
li (kon tro lu ją cych) na le ży za tem ocze ki wać
wy jąt ko wo po praw nych po staw i prak tycz ne -
go roz wią zy wa nia pro ble mów etycz nych.

Pod czas kon tro li na le ży do ko ny wać wy bo -
ru ta kie go spo so bu jej pro wa dze nia, aby nie
by ło na pięć, nie po ro zu mień i kon flik tów. Jest
to nie zwy kle trud ne. Dla te go, wy da je się ce -
lo we po da nie kil ku przy kła dów za cho wań,
a ta kże wy mo gów, ja kie win ny być speł nio -
ne dla uzy ska nia efek tyw no ści i ja ko ści
dzia łań oraz ogra ni cze nia stre su zwią za ne go
z wy ko ny wa niem trud nych za dań kon tro li.
Przy czym, prak tycz ne pro po zy cje nie wy ni -
ka ją z teo rii, ale z ob ser wa cji i prak ty ki.

W czym tkwi pro blem?

Za cho wa nia i wy mo gi, ja kie po win ny być
sto so wa ne przez ka drę in spek tor ską, da ją ce
gwa ran cję etycz ne go po stę po wa nia są wie -
lo ra kie. Istot nym jest pro fe sjo na lizm w dzia -
ła niach kon tro l nych. In spek tor pra cy po wi -
nien otrzy my wać za da nia, do któ rych ma od -
po wied nie przy go to wa nie za wo do we i do -
świad cze nie. Po moc nym w tym po win ny być
ró żne for my do kształ ca nia za wo do we go.

Zna czą cym pro ble mem zwią za nym z dzia -
łal no ścią kon tro l ną in spek to ra pra cy jest pre -
sja cza su, w ja kim na le ży prze pro wa dzić czyn -

no ści kon tro l ne. W prak ty ce wią że się to
z wie lo ścią na ło żo nych przez prze pi sy za dań
do zre ali zo wa nia, co z ko lei uwa run ko wa ne
jest spo łecz nym za po trze bo wa niem na ba da -
nie zja wisk mo gą cych za gra żać bez pie czeń -
stwu za trud nio nych.

Ko lej nym za gad nie niem na grun cie utrzy -
ma nia wła ści wych po staw etycz nych in spek -
to ra pra cy jest tzw. kon flikt in te re sów. Po -
le ga on na tym, że in spek tor pra cy po dej mu -
je wszel kie dzia ła nia zmie rza ją ce do te go, aby
stwier dzo ny stan fak tycz ny sprzecz ny z prze -
pi sa mi pra wa zo stał do pro wa dzo ny do sta nu
zgod ne go z pra wem. Ta kie dzia ła nia nie kie -
dy nie są zgod ne z ocze ki wa nia mi kon tro lo -
wa nych, któ rzy, chcąc unik nąć nie wła ści wych
sy tu acji, mo gą pro po no wać kon tro lu ją cym za -
cho wa nia na ru sza ją ce za sa dy ety ki w za mian
za zła go dze nie ry go rów praw nych lub po mi -
ja nie nie któ rych nie pra wi dło wo ści stwier dzo -
nych pod czas kon tro li. Stąd też, roz wa ga
i dba łość o pre stiż urzę du po win ny przy świe -
cać ka żde mu kon tro lu ją ce mu. Na le ży wy ra -
zić prze ko na nie, że tak wła śnie jest.

Wa run kiem sku tecz no ści wy ko ny wa nia za -
dań kon tro l nych win na być sil na świa do mość
mi sji, któ ra to wa rzy szy pra cy in spek tor -
skiej. Wy ra żać się ona mu si przede wszyst -
kim de ter mi na cją w wal ce o ludz ką i pra cow -
ni czą god ność za trud nio nych oraz ich bez pie -
czeń stwo. 

Obiek ty wizm w dzia ła niach, to ko lej ny wa -
ru nek re ali zo wa nia za dań kon tro l nych. Nie
ule ga wąt pli wo ści, że kon tro lu ją cy po wi -
nien po stę po wać zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem. Zo bo wią zu je to do bez stron no ści
i dzia łań bez uprze dzeń oraz nie ule ga nia pre -
sji tych, któ rzy chcie li by, aby usta le nia mia -
ły wy pa czo ny cha rak ter. Dzia ła nia nie mo gą
też po mi jać spraw dra żli wych, nie kom for to -

wych, czy przy krych dla kon tro lo wa nych. Za -
cho wu jąc obiek ty wizm, za cho wu je się sza cu -
nek nie tyl ko dla sie bie, ale ta kże dla urzę -
du, któ ry re pre zen tu je kon tro lu ją cy.

Mię dzy mło tem, 
a ko wa dłem

Nie kom for to wą sy tu acją dla in spek to ra
pra cy jest do ko ny wa nie obiek tyw nej oce ny
dzia łań jed no stek pod le głych, z któ rych wy -
wo dzi się kon tro lu ją cy. W szcze gól no ści do -
ty czy to pra cow ni ków kon tro li we wnętrz nej,
któ ra na zle ce nie kie row nic twa urzę du do -
ko nu je oce ny pra cy pod le głych struk tur.
Pod wzglę dem psy chicz nym, w wie lu sy tu -
acjach kon tro lu ją cy znaj du je się pod pre sją
skraj nych emo cji. Z jed nej stro ny pra gnie
obiek tyw nie do ko nać oce ny pra cy okre ślo -
nych struk tur, z dru giej – zna jąc oso by kon -
tro lo wa ne i ich nie do sko na ło ści – ma dy le -
mat, ja kie roz wią za nia przy jąć, aby po praw -
nie wy wią zać się z na ło żo nych obo wiąz ków.
Za cho wa nie kon tro lu ją ce go nie po win no
bu dzić wąt pli wo ści. W ka żdej sy tu acji stwier -
dzo ny stan fak tycz ny sprzecz ny z prze pi sa -
mi pra wa, czy sprzecz ny z de cy zja mi pod ję -
ty mi przez kie row nic two urzę du, po wi nien
być przed sta wio ny w spo sób obiek tyw ny, na -
wet je śli usta le nia są nie po myśl ne dla kon -
tro lo wa ne go. Le piej bo wiem po ka zać pro -
blem tak, jak on w rze czy wi sto ści wy glą da,
niż ukry wać stan fak tycz ny. W prze ciw nym
ra zie by ło by to ty po we dzia ła nie nie etycz ne.
Obiek ty wizm po zwa la na po dej mo wa nie
traf nych de cy zji zmie rza ją cych do po pra wy
oce nia ne go od cin ka dzia łal no ści urzę du,
czy po szcze gól nych je go pra cow ni ków. Z ko -
lei kon tro lo wa ni nie mo gą od bie rać nie ko -
rzyst nych dla sie bie usta leń kon tro li ja ko bra -
ku życz li wo ści dla nich, czy pró by od we tu,
gdyż ta ki spo sób my śle nia pro wa dzi do ni kąd.

Uczci wość w dzia ła niach kon tro l nych, to
ko lej na ce cha, któ ra jest nie ro ze rwal nie
zwią za na z obiek ty wi zmem w po stę po wa niu
kon tro l nym. Kon tro lu ją cy po wi nien przy wy -
ko ny wa niu swych obo wiąz ków po stę po wać
uczci wie, czy li zgod nie ze swo ją naj lep szą wo -
lą, wie dzą i prze ko na nia mi.

Cier pli wie i w ta jem ni cy 

In spek tor pra cy pro wa dzą cy czyn no ści
kon tro l ne ma prze strze gać ta jem ni cy do ko -
na nych usta leń z po sza no wa niem obo wią zu -
ją cych prze pi sów i dóbr oso bi stych. Wy ni ki
kon tro li na le ży ujaw niać przede wszyst kim
kon tro lo wa ne mu – po cał ko wi tym za koń cze -
niu kon tro li, kie dy wszyst kie stwier dzo ne sta -
ny fak tycz ne zo sta ły uję te w pro to ko le z kon -
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tro li. Wcze śniej sze ujaw nia nie wy ni ków kon -
tro li jest sy tu acją nie bez piecz ną. Oka zać się
bo wiem mo że, że oso ba kon tro lo wa na dys -
po nu je do dat ko wy mi ar gu men ta mi, czy do -
ku men ta mi po wo du ją cy mi ko niecz ność we -
ry fi ka cji do tych cza so wych usta leń. W ta kiej
sy tu acji kon tro lu ją cy mo że stać się nie wia -
ry god nym part ne rem i na ra zić na szwank
swój za wo do wy pre stiż. Wy ją tek mo gą sta no -
wić tzw. gło śne me dial nie spra wy, ale i w ta -
kich przy pad kach na le ży za cho wać wy jąt ko -
wą roz wa gę w for mu ło wa niu ja kich kol wiek
osą dów, a ba zo wać je dy nie na in for ma cji, któ -
ra po win na do ty czyć przed mio tu kon tro li,
a nie do tych cza so wych wstęp nych usta leń,
któ re mo gą ulec we ry fi ka cji.

Ko lej ną ce chą, któ rą po wi nien cha rak te -
ry zo wać się kon tro lu ją cy, jest cier pli wość.
Cho dzi tu o pre cy zyj ne wy ja śnia nie pro ble -
mów stwier dzo nych ja ko nie pra wi dło wo ści,
któ re – rzecz ja sna – nie są zgod ne z ocze -
ki wa nia mi kon tro lo wa nych. Na le ży ta kże
uza sad niać swo je sta no wi ska za war te w do -
ku men ta cji po kon trol nej.

Wa żną i nie zwy kle istot ną ce chą in spek -
to ra pra cy po win na być po ko ra wo bec sa me -

go sie bie, za rów no co do wła snych do świad -
czeń, jak i po sia da nej wie dzy za wo do wej. Ma -
jąc od po wied nią wie dzę w tej, czy in nej dzie -
dzi nie, mo żli we jest prze cież spo tka nie ko -
goś, kto tej wie dzy ma wię cej. 

Nie dać się spro wo ko wać

Nie ste ty, do czę stych zja wisk wy stę pu ją -
cych w pra cy kon tro l nej na le ży agre sja kon -
tro lo wa ne go wo bec kon tro lu ją ce go. W ta kich
przy pad kach in spek tor pra cy po wi nien za cho -
wać wy jąt ko wy spo kój i opa no wa nie, aby nie
po głę biać sta nu kon flik to we go. Na le ży pa mię -
tać o tym, że kon tro lo wa ny ta kże prze ży wa
stres zwią za ny z czyn no ścia mi kon tro l ny mi
i ma pra wo – choć nie po wi nien – do wy ra -
ża nia swo ich emo cji w spo sób nie od po wied -
ni. W sy tu acjach dra stycz nych na le ży zwró -
cić się o po moc do prze ło żo nych lub – w osta -
tecz no ści – do or ga nów ści ga nia.

Kon se kwen cja w dzia ła niu, to na stęp ne po -
żą da ne za cho wa nie, ja kie po win no być udzia -
łem kon tro lu ją ce go. Oprócz skrom no ści, na -
le ży jed no cze śnie wy ka zy wać kon se kwen cję
w eg ze kwo wa niu prze pi sów pra wa. Wy da nie

de cy zji, czy wnio sków po kon trol nych po win -
no być mo ni to ro wa ne w ce lu za pew nie nia ich
re ali za cji. Bez ta kich dzia łań ska zu je my się
na brak sza cun ku ze stro ny kon tro lo wa nych
i wy ka zu je my ta kże brak sza cun ku dla wła snej
pra cy.

Etycz ność po stę po wa nia w dzia łal no ści
kon tro l nej mo że być za gwa ran to wa na tyl ko
przez pra cow ni ków le gi ty mu ją cych się od po -
wied ni mi ce cha mi oso bo wy mi, w szcze gól -
no ści ta ki mi jak: spo kój, opa no wa nie, umie -
jęt ność pra cy w ze spo le, ko le żeń skość, dys -
po zy cyj ność, uczci wość, obiek ty wizm, nie kon -
flik to wość, pra co wi tość. Po win ni mieć od po -
wied nią wie dzę teo re tycz ną i prak ty kę za wo -
do wą wy nie sio ną czy to z pra cy w Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, czy z in nych za kła dów
pra cy. Po win ni być lo jal ni, uto żsa miać się z ce -
la mi i za da nia mi urzę du. 

Na le ży ży wić na dzie ję, że w trud nej in spek -
tor skiej pra cy za da nia wy ko ny wa ne są i bę -
dą przez ka drę o tych naj wy ższych stan dar -
dach oso bo wych i po stę po wa niu uwzględ nia -
ją cym wszel kie za ło że nia do brej kon tro li.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kiel ce

Ety ka 
w dzia łal no ści kon tro l nej

Hen ryk Bu cho wicz

W go spo dar ce wol no ryn ko wej, cha rak te ry zu ją cej się znacz ną licz bą
pry wat nych pod mio tów za trud nia ją cych pra cow ni ków, zmie ni ły się
wa run ki, w ja kich dzia ła ją in spek to rzy pra cy. Zmia ny te de ter mi nu ją
w szcze gól no ści ko niecz ność przy ję cia i sto so wa nia w prak ty ce
kon tro l nej opty mal nych za cho wań in spek to rów pra cy, któ re po zwo -
lą na sku tecz ność dzia łań kon tro l nych i za po bie gną ewen tu al nym
kon flik tom po mię dzy kon tro lu ją cym i kon tro lo wa nym. Za sad ni czą
ro lę w po stę po wa niu in spek to ra pra cy po win na od gry wać ety ka. 

Mo ja nie za po mnia na kon tro la

In spek to rów pra cy za pra sza my do współ re da go wa nia
cy klu pu bli ka cji pod wspól nym ty tu łem Mo ja nie za po -
mnia na kon tro la. Chce my za miesz czać naj cie kaw sze hi -
sto rie do ty czą ce in spek tor skiej prak ty ki kon tro l nej.
Re la cje sy tu acji trud nych, in try gu ją cych, po ucza ją cych,
ale ta kże przy kła dy ilu stru ją ce szcze gól nie skom pli ko -
wa ne czy fru stru ją ce z ró żnych po wo dów czyn no ści
kon tro l ne.

Ma te ria ły do dru ku o do wol nej ob ję to ści pro si my prze -
sy łać na ad res red. pro wa dzą ce go In spek to ra Pra cy: 

bpie trusz ka@gip.pl 

Li cząc na po zy tyw ny od zew i owoc ną współ pra cę ocze -
ku je my na Pań stwa tek sty.

Re dak cja

Nie tylko pracą inspektor żyje

Pa na Ada ma De rzę, nad in spek to ra pra cy z OIP w Lu bli -
nie, od dzie ciń stwa fa scy nu ją mo to cy kle. Za po śred nic -
twem na sze go mie sięcz ni ka kie ru je do Ko le gów
i Ko le ża nek z in spek cji pra cy za pro sze nie do zor ga ni -
zo wa nia Klu bu Mo to cy klo we go Pra cow ni ków PIP. Do -

tych czas swój ak ces zgło si ło 10 Ko le gów z ca łe go kra -
ju. Pan Adam pro po nu je zor ga ni zo wa nie dwu -, trzy dnio -
we go raj du mo to cy klo we go w Ka zi mie rzu Dol nym 
n. Wi słą, np. w ma jo wy week end, w trak cie któ re go zo -
sta ły by po wo ła ne pod sta wo we struk tu ry klu bu. 

„mo to PIP”

Zgło sze nia te le fo nicz ne lub ma ilo we:

Adam De rza 81 53 71 136; 665 664 686 
ade rza@lu blin.oip.pl 

Za in te re so wa nia, pa sje, hob by

Wśród pra cow ni ków in spek cji, wie lu ma bar dzo cie ka we
za in te re so wa nia, pa sje, hob by. Sta no wią one zna ko mi -
tą od skocz nię od co dzien nych in spek cyj nych obo wiąz -
ków, czę sto są for mą od stre so wa nia. Są in spek to rzy
pra cy, któ rzy np. ko lek cjo nu ją ró żne przed mio ty, pi szą
wier sze, pu bli ku ją opo wia da nia, śpie wa ją dla przy ja ciół
czy pre zen tu ją swój ta lent wo kal ny na kon cer tach chó -
ru, i ta cy, któ rzy upra wia ją gór ską wspi nacz kę, la ta ją
na pa ra lot niach, pod ró żu ją… 

Wszyst kich, któ rzy chcie li by opo wie dzieć o swo ich za -
mi ło wa niach i po dzie lić się ni mi z czy tel ni ka mi In spek to -
ra Pra cy re dak cja pro si o kon takt te le fo nicz ny lub
ma ilo wy:  O22 42 03 732, bpietruszka@gip.pl

Redakcja zaprasza
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

00.00.02 Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie wy so ko ści kwot jed no ra zo wych od -
szko do wań z ty tu łu wy pad ku przy pra cy lub
cho ro by za wo do wej // Mo ni tor Pol ski. – 2010,
nr 10, poz. 103.

20.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol -
ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 10
lu te go 2010 r. w spra wie mie sięcz nej wy so -
ko ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we,
cho ro bo we i ma cie rzyń skie w II kwar ta -
le 2010 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2010, nr 9,
poz. 82.

00.00.47 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Pol skie -
go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go z dnia 18 lu -
te go 2010 r. w spra wie wy ka zu norm zhar -
mo ni zo wa nych // Mo ni tor Pol ski. – 2010,
nr 11, poz. 119.

00.00.20 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro -
wia z dnia 8 lu te go 2010 r. w spra wie wy ka -
zu sub stan cji nie bez piecz nych wraz z ich kla -
sy fi ka cją i ozna ko wa niem // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 27, poz. 140.

00.00.00 Usta wa z dnia 8 stycz nia 2010
r. o zmia nie usta wy o bez pie czeń stwie żyw -
no ści i ży wie nia oraz nie któ rych in nych
ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 21,
poz. 105.

23.01.00 Usta wa z dnia 22 stycz nia 2010
r. o zmia nie usta wy o od pa dach oraz nie któ -
rych in nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 28, poz. 145.

NOR MY

06.00.00 PN -EN 12385-1+A1: 2009 Li ny
sta lo we – Bez pie czeń stwo. Część 1: Wy ma -
ga nia ogól ne. – Za stę pu je PN -EN 12385-
1+A1: 2008; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 25 wrze śnia 2009 r.].

Okre ślo no ogól ne wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa do ty czą ce pro duk cji i ba da nia lin
sta lo wych. W za łącz ni kach opi sa no kry te ria
po bie ra nia pró bek i od bio ru w ba da niach ty -
pu dla lin pro du ko wa nych se ryj nie oraz po -
da no wy ma ga nia do ty czą ce ba da nia dru tów
z li ny. 

22.02.27 PN -EN 13852-2: 2009 Dźwi gni -
ce. Dźwi gni ce nie lą do we. Część 2: Żu ra wie
pły wa ją ce. – Za stę pu je PN -EN 13852-2: 2005;
[za twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 16 lu -
te go 2009 r.].

Przed sta wio no wy ma ga nia do ty czą ce żu -
ra wi pły wa ją cych łącz nie z ich pod sta wa mi
no śny mi i kon struk cją. Okre ślo no rów nież wy -
ma ga nia do ty czą ce pod no sze nia osób.

00.00.30 PN -EN 13889+A1: 2009 Sza kle
sta lo we ku te dla dźwi gnic. Sza kle po dłu żne
i okrą głe. Kla sa 6. Bez pie czeń stwo. – Za stę -
pu je PN -EN 13889+A1: 2008; [za twier dzo na
przez Pre ze sa PKN dnia 25 wrze śnia 2009 r.].

W nor mie okre ślo no wy ma ga nia do ty czą -
ce sza kli sta lo wych ku tych, po dłu żnych i okrą -
głych, kla sy 6. dla dźwi gnic w za kre sie do pusz -
czal nych ob cią żeń ro bo czych od 0,5 t do mak -
si mum 25 t. Ni niej sza nor ma do ty czy je dy nie
sza kli z gwin to wa ny mi sworz nia mi.

13.02.27 PN -EN 14658: 2009 Urzą dze nia
i sys te my do trans por tu cią głe go. Głów ne wy -
ma ga nia bez pie czeń stwa dla urzą dzeń
do trans por tu cią głe go w gór nic twie od kryw -
ko wym wę gla bru nat ne go. – Za stę pu je PN -
-EN 14658: 2005; [za twier dzo na przez Pre -
ze sa PKN dnia 19 grud nia 2008 r.].

W nor mie usta lo no wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa do ty czą ce sta cjo nar nych, prze -
jezd nych i prze suw nych urzą dzeń do trans -
por tu ma te ria łów syp kich. Uwzględ nio no
istot ne za gro że nia po wsta ją ce pod czas użyt -
ko wa nia oraz pod czas prze jaz du i prze su wa -
nia urzą dzeń do trans por tu cią głe go. Opi sa -
no dzia ła nia zmie rza ją ce do usu nię cia lub
zmniej sze nia tych za gro żeń, o ile urzą dze nia
do trans por tu cią głe go są sto so wa ne zgod -
nie ze swym prze zna cze niem, a wy twór ca
prze wi dział i uwzględ nił za gro że nia.

05.03.27 PN -EN 61557-1: 2009 Bez pie -
czeń stwo elek trycz ne w ni sko na pię cio wych
sie ciach elek tro ener ge tycz nych o na pię -
ciach prze mien nych do 1000 V i sta łych
do 1500 V. Urzą dze nia prze zna czo ne
do spraw dza nia, po mia rów lub mo ni to ro wa -
nia środ ków ochron nych. Część 1: Wy ma ga -
nia ogól ne. – Za stę pu je PN -EN 61557-
1: 2007; [za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 28 sierp nia 2009 r.].

Okre ślo no ogól ne wy ma ga nia do ty czą ce
urzą dzeń po mia ro wych i mo ni to ru ją cych
prze zna czo nych do spraw dza nia bez pie -
czeń stwa elek trycz ne go w ni sko na pię cio wych
sie ciach elek tro ener ge tycz nych.ch do 1500 V.

15.00.26 PN -EN 62305-3: 2009 Ochro na
od gro mo wa. Część 3: Uszko dze nia fi zycz ne
obiek tów i za gro że nie ży cia. – Za stę pu je: PN -
-EN 62305-3: 2006, PN -IEC 61024-1: 2001,
PN -IEC 61024-1-2: 2002, PN -E -05003-
04: 1992; [za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 25 mar ca 2009 r.].

Przed sta wio no wy ma ga nia do ty czą ce
ochro ny obiek tów przed uszko dze nia mi fi -
zycz ny mi za po mo cą urzą dze nia pio ru no -
chron ne go (LPS) oraz ochro ny istot ży -
wych przed po ra że niem na pię cia mi do ty ko -
wy mi i kro ko wy mi w są siedz twie LPS. Nor -
ma ma za sto so wa nie do pro jek to wa nia, in sta -
lo wa nia, spraw dza nia i kon ser wa cji LPS
w obiek tach bez ogra ni cze nia ich wy so ko ści
oraz usta la nia środ ków do ochro ny istot ży -
wych przed ob ra że nia mi wsku tek na pięć do -
ty ko wych i kro ko wych. 

15.00.26 PN -EN 62305-4: 2009 Ochro na
od gro mo wa. Część 4: Urzą dze nia elek trycz -
ne i elek tro nicz ne w obiek tach. – Za stę pu -
je PN -EN 62305-4: 2006, PN -IEC 61312-
1: 2001, PN -IEC/TS 61312-2: 2003, PN -
-IEC/TS 61312-3: 2004; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN 25 mar ca 2009 r.].

Nor ma za wie ra in for ma cje na te mat środ -
ków ochro ny prze zna czo nych do ogra ni cza -
nia ry zy ka trwa łe go uszko dze nia (spo wo do -
wa ne go pio ru no wym im pul sem elek tro ma -
gne tycz nym) ukła dów elek trycz nych i elek -
tro nicz nych w obiek tach. Nor ma nie do ty czy
ochro ny przed pio ru no wy mi za kłó ce nia mi
elek tro ma gne tycz ny mi, któ re mo gą po wo do -
wać wa dli we dzia ła nie urzą dzeń elek tro -
nicz nych. 

00.00.00 PN -ISO 17724: 2009 Sym bo le
gra ficz ne. Słow nik. – [Za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 2 kwiet nia 2009 r.].

Zde fi nio wa no ter mi ny do ty czą ce sym bo -
li gra ficz nych, głów nie sym bo li prze zna czo -
nych do in for ma cji pu blicz nej oraz sto so wa -
nia na urzą dze niach i zna kach bez pie czeń -
stwa.

15.00.26 PN -HD 60364-7-740: 2009 In sta -
la cje elek trycz ne w obiek tach bu dow la nych.
Część 7-740: Wy ma ga nia do ty czą ce spe cjal -
nych in sta la cji lub lo ka li za cji. Tym cza so we
in sta la cje elek trycz ne obiek tów, urzą dzeń roz -
ryw ko wych i stra ga nów na te re nie tar gów, we -
so łych mia ste czek i cyr ków. – Za stę pu je PN -
-HD 60364-7-740: 2006; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 15 grud nia 2008 r.].

Opra co wa ła: Da nu ta Szot
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W ce lu omi nię cia te go re jo nu skie ro wa -
no się na je go pół noc no -wschod ni kra niec,
któ ry osią gnię to oko ło go dzi ny 20.30 i roz -
po czę to że glu gę wzdłuż li nii gra nicz nej po -
li go nu, w od le gło ści ok. 12 Mm od brze gu.
W tym cza sie wiatr wie ją cy już z kie run ku
za chod nie go, wzrósł do 6° B, a stan mo rza
do 4°. Znacz ne fa lo wa nie utrud ni ło, a wraz
z upły wem cza su unie mo żli wi ło wspo ma ga -
nie ho lo wa nia przez sza lan dy, wo bec cze go
o go dzi nie 23.20 od ze spo łu odłą czy ła się sza -
lan da SM -103, a w kil ka go dzin póź niej, rów -
nież sza lan da SM -101. 

Ho lo wa nie kon ty nu ował je dy nie ho low -
nik STE FAN. Cię żkie wa run ki hy dro me te -
oro lo gicz ne spra wi ły, że je go efek tyw ność
by ła bli ska ze ru. Kie row nic two fir my nie zde -
cy do wa ło się na wy sła nie, ba zu ją ce go w tym
cza sie w Ko ło brze gu, ho low ni ka MAR CIN
z uwa gi na ma łą dziel ność mor ską tej jed -
nost ki. Wy na ję to na to miast od Za kła du
Usług Że glu go wych Spół ka z o.o. w Szcze -
ci nie ho low nik GO LIAT, któ ry dys po nu je
mo cą 1104 kW, co da je mu uciąg na pa lu 18
T, a po nad to jest wy po sa żo ny w li nę ho low -
ni czą od po wied nią do te go ucią gu.

Po dą ża ją cy z od sie czą GO LIAT do tarł
do ze spo łu 17 paź dzier ni ka oko ło go dzi -
ny 3.20. Zgod nie z de cy zją kie row ni ka ho -
low ni ka STE FAN, hol z GO LIA TA po da no
na STE FA NA w ten spo sób, że na je go
prze dzie był GO LIAT sprzę żo ny swo im ho -
lem sze re go wo ze STE FA NEM, a za nim,
na je go ho lu cią gnię ta by ła ROZ GWIAZ DA.

Dnem do gó ry

Gdy ho lo wa no po głę biar kę stan mo rza
prze kro czył 5°, a si ła wia tru wzro sła
do 10° B. Oko ło go dzi ny 6.20 ze rwał się hol
po mię dzy STE FA NEM a ROZ GWIAZ DĄ.
Po głę biar ka za czę ła dry fo wać. Przy pa nu -
ją cych wa run kach ho low ni ki STE FAN
i GO LIAT po trze bo wa ły 30 mi nut, aby roz -
łą czyć hol. W tym cza sie ka pi tan po głę biar -
ki do stał ka te go rycz ny za kaz rzu ce nia
ko twi cy i po le ce nie cze ka nia na ho low nik.
Po mię dzy go dzi ną 6.45, a 6.50 kie row nik
ROZ GWIAZ DY prze ka zał dro gą ra dio wą,
że mi mo wszyst ko ko twi cę już rzu cił.
Z pro wa dzo nych w tym cza sie roz mów te -
le fo nicz nych wy ni ka ło, że po szy cie po głę -
biar ki zo sta ło uszko dzo ne i do ka dłu ba za -
czę ła wdzie rać się wo da. Po mię dzy go dzi -
ną 6.50, a 6.55 po głę biar ka do sta ła gwał -
tow ne go prze chy łu na le wą bur tę i na ru -

fę, a dziób uniósł się do gó ry. Ka dłub sta -
nął pio no wo i po kil ku se kun dach po głę -
biar ka prze wró ci ła się dnem do gó ry.

Kie row nik STE FA NA nie zwłocz nie
nadał sy gnał MAY DAY. Od po wie dzia ło Wi -
to wo Ra dio i roz po czę to ak cję ra tow ni czą,
w trak cie któ rej na po kład STE FA NA pod -
nie sio no zwło ki jed ne go z człon ków za ło -
gi po głę biar ki. Oko ło go dzi ny 7.40 ROZ -
GWIAZ DA cał ko wi cie po grą ży ła się w wo -
dzie. Dru gie, uno szą ce się na po wierzch -
ni, cia ło wy do był ra tow nik spusz czo ny
z he li kop te ra. Ofia ry by ły nie ubra ne i mia -
ły na so bie nie za pię te ka mi zel ki ase ku ra -
cyj ne. (Ka mi zel ki te, zgod nie z in struk cją
pro du cen ta, zmniej sza ją ry zy ko uto nię cia,
nie gwa ran tu ją ra tun ku. Nie by ły to środ -
ki ra tun ko we w ro zu mie niu prze pi sów
bez pie czeń stwa że glu gi) Zwło ki po zo sta -
łych trzech osób wy do by to, w wy ni ku pe -
ne tra cji wra ku przez płe two nur ków, w okre -
sie od grud nia 2008 do ma ja 2009 r.

Dla usta le nia przy czy ny za to nię cia
ROZ GWIAZ DY naj istot niej sze by ło usta le -
nie czy ka dłub tej jed nost ki jest uszko dzo -
ny oraz cha rak ter te go uszko dze nia, a ta -
kże po ło że nie rzu co nej ko twi cy w sto sun -
ku do wra ku. Do grud nia 2009 r. płe two -
nur ko wie nie stwier dzi li istot nych uszko -
dzeń ka dłu ba, ani nie od na leź li ko twi cy. Za -
prze sta no więc dal szych po szu ki wań i sfor -
mu ło wa no wnio ski.

Nie ma dy mu bez ognia

Naj bar dziej praw do po dob ną bez po śred -
nią przy czy ną prze wró ce nia się i za to nię -
cia po głę biar ki by ło rzu ce nie ko twi cy za -

sad ni czej z ru fy ROZ GWIAZ DY, co wy wo -
ła ło nie zrów no wa żo ny mo ment prze chy la -
ją cy, któ re go pa rę sił sta no wi ły:

● na pór wia tru i fa li z dzio bu jed nost -
ki uno szą ce go do gó ry,

● si ła dy na micz na, dzia ła ją ca w kie -
run ku uko śnie prze ciw nym do kie run ku
dry fu po głę biar ki przez na pię cie li ny ko -
twicz nej.

Do przy czyn po śred nich za li czo no,
chro no lo gicz nie:

– nie wy ko na nie w PRCiP czyn no ści
zwią za nych z pla no wa niem pod ró ży, do któ -
rych zo bo wią zy wał za kła do wy zin te gro wa -
ny sys tem za rzą dza nia ja ko ścią i bez pie -
czeń stwem,

– nie pra wi dło wy skład za ło gi po głę -
biar ki – bez zmien ni ka wach to we go dla ka -
pi ta na jed nost ki, co po trzech do bach pod -
ró ży mia ło ne ga tyw ny wpływ na stan psy -
cho fi zycz ny ka pi ta na,

– nie pra wi dło wy skład ze spo łu ho low -
ni cze go, nie od po wia da ją cy prze wi dy wa nym
wa run kom po go do wym,

– nie pra wi dło we sze re go we sprzę że nie
ze spo łu ho lu ją ce go w ukła dzie ho low nik
GO LIAT – ho low nik STE FAN – po głę biar -
ka, czym do pro wa dzo no do ze rwa nia „sła -
be go ogni wa” w po sta ci ho lu STE FA NA.

Ko mi sja, w spo rzą dzo nym ra por cie,
szcze gó ło wo uza sad ni ła swo je sta no wi sko,
jed no cze śnie wska zu jąc imien nie spraw ców
ko lej nych za gro żeń. W sto sun ku do tych
osób, skie ro wa no po dej rze nie po peł nie nia
prze stęp stwa do wła ści wej pro ku ra tu ry. Ra -
port wraz z za łącz ni ka mi zo stał rów nież udo -
stęp nio ny do wy ko rzy sta nia Izbie Mor -
skiej w Szcze ci nie, pro wa dzą cej zgod nie ze
swo ją wła ści wo ścią, po stę po wa nie w spra -
wie te go wy pad ku mor skie go.

Ber nard Dą brow ski
OIP Gdańsk

Dokończenie ze strony 32.

Dlaczego utonęła Rozgwiazda?

Z ogrom nym ża lem że gna my ko lej ne go bli skie go ko le gę z na sze go gro na, eme -
ry to wa ne go, dłu go let nie go in spek to ra pra cy

Bro ni sła wa Fe dej ko

któ ry 17 mar ca 2010 ro ku od szedł po cię żkiej cho ro bie.
Nie mo żli wym bę dzie Go za po mnieć. Był czło wie kiem, któ ry do ostat nich dni

żył In spek cją. Zaw sze po moc ny, uśmiech nię ty, za in te re so wa ny tym, co dzie je
się wśród nas. Czło nek Dol no ślą skiej Ko mi sji ds. Bu dow nic twa przy Okrę go -
wym In spek to ra cie Pra cy we Wro cła wiu, rze czo znaw ca ds. BHP. Wiel ki czło wiek
o wiel kim ser cu… 

Te raz swym uśmie chem bę dzie wspie rał tych z na szych współ pra cow ni ków,
któ rzy ode szli tak nie dłu go przed nim.

Kie row nic two i współ pra cow ni cy 
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy we Wro cła wiu



Ar ma to rem po głę biar ki by ło Przed się bior stwo Ro bót Czer -
pal nych i Pod wod nych Spół ka z o.o. z Gdań ska. Fir ma wy ko nu -
je pra ce hy dro tech nicz ne w por tach, bu du je i re mon tu je na brze -
ża por to we, po głę bia i kon ser wu je akwe ny por tów i to ry wod -
ne, a ta kże do star cza kru szyw mor skich. Pra ce wy ko nu je
przy uży ciu spe cja li stycz nych jed no stek pły wa ją cych. Do czer -
pa nia urob ku z dna akwe nów sto su je po głę biar ki, a do wy wo zu
urob ku tzw. sza lan dy. Po moc ni czy mi jed nost ka mi ob słu gu ją cy -
mi jed nost ki ro bo cze są ho low ni ki i mo to rów ki.

W PRCiP opra co wa no i wdro żo no zin te gro wa ny sys tem za -
rzą dza nia ja ko ścią i bez pie czeń stwem. Je go ele men tem są m.in.
in struk cje: wyj ście w mo rze, ho lo wa nie oraz ko twi cze nie,
wach ta ko twicz na, od ko twi cze nie.

Krót ka cha rak te ry sty ka jed no stek, któ re 14 paź dzier -
ni ka 2008 r. wy szły w pod róż mor ską do Świ no uj ścia:

Po głę biar ka wie lo czer pa ko wa ROZ GWIAZ DA, bez wła -
sne go na pę du, ze spa li no wo elek trycz nym na pę dem urzą dzeń
tech no lo gicz nych. W cza sie po głę bia nia czer pa ny uro bek po da -

wa ny był do ko mo ry grun to wej i na stęp nie przez ryn ny zsy po -
we do sza land. Pogłębiarka zo sta ła wy bu do wa na w Ho lan dii. Cał -
ko wi ta jej dłu gość wy no si ła 51,42 m, sze ro kość 12,04 m, a po -
jem ność brut to 747 RT. Po ostat niej pra cy, wy ko ny wa nej
w por cie Gdy nia, po głę biar ka zo sta ła wy re mon to wa na na te re -
nie ba zy przed się bior stwa. W skład wy po sa że nia jed nost ki wcho -
dzi ła jed na ko twi ca o zna cze niu że glu go wym, pod wie szo na na le -
wej bur cie na ru fie. Jej na pęd sta no wi ła win da zlo ka li zo wa na
pod po kła dem w po miesz cze niu ła dow ni. Dru ga za sad ni cza ko -
twi ca, dzio bo wa, w trak cie pod ró ży nie mo gła być uży ta, gdyż
ob słu gu ją ca ją win da na po kła dzie by ła nie spraw na. Po głę biar -

ka cha rak te ry zo wa ła się du żą sta tecz no ścią po cząt ko wą przy ma -
łych prze chy łach, jed na kże za sięg ką to wy mo men tu pro stu ją ce -
go przy du żych prze chy łach był nie wiel ki. Wiel ko ścią cha rak te -
ry zu ją cą sta tecz ność stat ku przy du żych prze chy łach jest za sięg
ką ta, do ja kie go mo ment prze chy la ją cy mo że być zrów no wa żo -
ny przez mo ment pro stu ją cy. Wiel kość ta za le żna jest za rów no
od kształ tu za nu rzo nej czę ści ka dłu ba, jak też po ło że nia środ -
ka cię żko ści. W tym przy pad ku, gwa ran cja, że zwięk sze nie mo -
men tu prze chy la ją ce go zo sta nie zrów no wa żo ne przez mo ment
pro stu ją cy, przy usta lo nym w trak cie po stę po wa nia sta nie za -
ła do wa nia jed nost ki, mia ła za sięg do oko ło 22° prze chy łu bocz -
ne go;

Ho low nik STE FAN, wy bu do wa ny w 1964 ro ku w Mag de -
bur gu, o dłu go ści 28,74 m i po jem no ści brut to 132,35 RT. Je -
go na pęd sta no wił sil nik wy so ko prę żny o mo cy 296 kW. Wiel -
ko ścią cha rak te ry stycz ną dla ho low ni ków jest tzw. „uciąg na pa -
lu”, któ ry wy no sił 6 T. Sta tek ten zo stał przez ad mi ni stra cję
mor ską do pusz czo ny do upra wia nia że glu gi kra jo wej (do 12 mil
mor skich od brze gu) bez ogra ni czeń si ły wia tru i sta nu mo -

rza. Ho low nik był wy po sa żo ny w sta lo wą li nę ho -
low ni czą ade kwat ną do je go ucią gu, o śred ni -
cy 24 mm i si le zry wa ją cej 300,6 kN; 

Dwie sza lan dy (SM -PRC -101 i SM -PRC -
-103) o dłu go ści ok. 59 m, po jem no ści brut to 539
RT. Ka żda z nich wy po sa żo na w dwa sil ni ki wy -
so ko prę żne o łącz nej mo cy ok. 400 kW na ka żdej
sza lan dzie.

Ste fan nie dał ra dy

Pro gno za trzy dnio wa z 13 paź dzier ni ka 2008 r.
prze wi dy wa ła si łę wia tru od 6 do 7° B z kie run -
ków po łu dnio wo -za chod nich, z ten den cją zmia -
ny kie run ków na pół noc ny. W tym dniu wstrzy -
ma no wyj ście ze spo łu. W efek cie, ze spół od cu -
mo wał od na brze ża w ba zie oko ło go dzi ny 13.00
na stęp ne go dnia. Po cał ko wi tym ufor mo wa niu
ze spo łu na re dzie Gdań ska, oko ło go dzi ny 15.30
roz po czął pod róż mor ską do Świ no uj ścia. Ze -
spół ufor mo wa ny był w ten spo sób, że od dzio -

bu po głę biar kę ho lo wał STE FAN. Do obu burt ROZ GWIAZ DY
przy cu mo wa ne by ły sza lan dy wspo ma ga ją ce ho lo wa nie.

Po mi nię ciu Ro ze wia, nie złe wa run ki po go do we w Za to ce Gdań -
skiej zmie ni ły się na nie ko rzyść, a 15 paź dzier ni ka 2008 r. oko -
ło go dzi ny 13. ode bra no na STE FA NIE ostrze że nie o sztor mie.
Kie row nik ho low ni ka pod jął pró bę wej ścia ze spo łu do por tu Ust -
ka, jed na kże ka pi ta nat nie wy dał ze zwo le nia. Tu tej szy akwen po -
li go nu mor skie go na wy so ko ści Ja ro sław ca był bo wiem za mknię -
ty dla że glu gi.

Dokończenie na stronie 30.

Dla cze go uto nę ła Roz gwiaz da?
Zna my już ra port spo rzą dzo ny przez spe cjal ną nie za le żną ko mi sję po wo ła ną do zba da nia
przy czyn i oko licz no ści za to nię cia po głę biar ki „Roz gwiaz da”. W ka ta stro fie, któ ra ro ze gra ła
się na mo rzu w oko li cach Ko ło brze gu 17 paź dzier ni ka 2008 ro ku, zgi nę ło pię ciu człon ków za -
ło gi. Przy czy ny tra ge dii ba da ły za rów no pro ku ra tu ra, jak i Izba Mor ska w Szcze ci nie.


